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२०७७ सालको कार्यविधि, नं.- ०२ 

 

पौिादङुमा गाउँपाललकाको संक्षिप्त िातािरणीर् 
अध्र्र्न तथा प्रारम्भिक िातािरणीर् परीिण 

कार्यविधि, २०७७ 

कार्यपाललको बैठकबाट पारीत लमततिः- २०७७।०५।१८ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 पौवादङुमा गाउँपालिका 
च्याङ्ग्रे, भोजपुर 



१ नं. प्रदेश, नेपाि 

पौिादङुमा गाउँपाललकाको संक्षिप्त िातािरणीर् अध्र्र्न तथा प्रारम्भिक िातािरणीर् परीिण कार्यविधि, २०७७ 

प्रस्तािना: 

गाउँपालिकाको अधिकार के्षत्रलभत्र पने ववषयसँग सम्बन्धित योजना, काययक्रम तथा आयोजना सम्बधिी प्रस्तावको संक्षक्षप्त वातावरणीय 
अध्ययन वा प्रारन्म्भक वातावरणीय परीक्षण सम्बधिी अध्ययन, प्रततवेदन तयारी, स्वीकृतत, प्रस्ताव कायायधवयन तथा अनुगमन 
प्रक्रक्रयािाई व्यवन्स्थत र प्रभावकारी बनाउन वाञ्छनीय भएकोिे, 

गाउँ काययपालिकािे वातावरण तथा प्राकृततक श्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ को दफा ६६ िे ददएको अधिकार प्रयोग गरी यो 
काययववधि बनाएको छ ।  

पररच्छेद -१ 

प्रारम्भिक 

 

१.  संक्षिप्त नाम र प्रारभि: (१) यो काययववधिको नाम "पौवादङुमा गाउँपालिकाको संक्षक्षप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारन्म्भक 
वातावरणीय परीक्षण काययववधि, २०७७" रहेको छ ।  

(2) यो काययववधि प्रचलित सङ्ग्घीय कानूनिे स्थानीय तहको अधिकार के्षत्रलभत्र पने भनी तोक्रकएको ववषयसँग 
सम्बन्धित ववकास तनमायण कायय वा आयोजना कायायधवयन गन ेसरकारी, अियसरकारी, गैर सरकारी, समदुायमा आिाररत ससं्था 
र व्यन्तत वा कम्पनीको हकमा समेत िागू हुनेछ। 

(३) यो काययववधि पौवादङुमा गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन भएको लमततदेखि िागू हुनछे ।  

2. पररिाषा: ववषय वा प्रसङ्ग्गिे अको अथय निागेमा यस काययववधिमा, - 

(क) "ऐन" भधनािे पौवादङुमा गाउँपालिकाको वातावरण तथा प्राकृततक श्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ सम्झनु पछय । 

(ि) "काययपालिका" भधनािे पौवादङुमा गाउँ काययपालिका सम्झन ुपछय ।  

(ग) "काययसूची" भधनाि ेवातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन तयार गनयको िाधग यस काययववधि बमोन्जम स्वीकृत काययसूची 
सम्झनु पछय ।  

(घ) "कायायिय" भधनािे पौवादङुमा गाउँपालिकाको गाउँ काययपालिकाको कायायिय र सो अधतगयत वातावरण तथा ववपद 
व्यवस्थापन सम्बधिी ववषय हेने शािािाई सम्झनु पछय।   

(ङ) "गाउँपालिका" भधनाि ेपौवादङुमा गाउँपालिका सम्झनु पछय । 

(च) "प्रस्ताव" भधनािे ववद्यमान वातावरणीय अवस्थामा पररवतयन ल्याउन सतने क्रकलसमको ववकास कायय, भौततक 
क्रक्रयाकिाप वा भू–उपयोगमा कुन ैपररवतयन गने कुन ैयोजना, आयोजना वा काययक्रम सञ्चािन गने सम्बधिमा 
तयार गररएको प्रस्ताव सम्झनु पछय।  



(छ) "प्रस्तावक" भधनाि ेप्रस्ताव स्वीकृततको िाधग तनवेदन ददने वा प्रस्ताव कायायधवयन गनय स्वीकृतत प्राप्त व्यन्तत वा 
सरकारी, अियसरकारी वा गैरसरकारी तनकाय वा संस्था सम्झनुपछय ।  

(ज) "प्रारन्म्भक वातावरणीय परीक्षण" भधनाि े कुन ैप्रस्तावको कायायधवयन गदाय सो प्रस्तावि ेवातावरणमा उल्िेिनीय 
प्रततकूि प्रभाव पान ेवा नपान ेसम्बधिमा यकीन गनुयका साथै त्यस्तो प्रभाविाई कुन ैउपायद्वारा तनराकरण वा 
धयूनीकरण गनयका िाधग अविम्बन गररने उपायको सम्बधिमा ववश्िेषणात्मक रुपमा गररने अध्ययन तथा 
मूल्याङ्ग्कन सम्झनु पछय ।  

(झ) "वातावरण" भधनािे प्राकृततक, साँस्कृततक र सामान्जक प्रणािी, आधथयक तथा मानवीय क्रक्रयाकिाप र तयनका 
अवयवहरु तथा ती अवयवहरुको बीचको अधतरक्रक्रया तथा अधतरसम्बधि सम्झनु पछय ।  

(ञ) "वातावरणीय अध्ययन" भधनािे कुनै प्रस्तावको कायायधवयन गदाय त्यसबाट वातावरणमा पने प्रततकूि प्रभाव 
तनराकरण वा धयूनीकरण गनयको िाधग अविम्बन गररने उपायका सम्बधिमा गररने संक्षक्षप्त वातावरणीय 
अध्ययन, प्रारन्म्भक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्ग्कन सम्झनु पछय ।  

(ट) "वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन" भधनाि े संक्षक्षप्त वातावरणीय अध्ययन, प्रारन्म्भक वातावरणीय पररक्षण वा 
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्ग्कन सम्बधिमा तयार गररएको प्रततवेदन सम्झनु पछय । 

(ठ) "वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन" भधनािे कुन ै प्रस्तावको कायायधवयन गदाय सो प्रस्ताविे वातावरणमा उल्ििेनीय 
प्रततकूि प्रभाव पाने वा नपाने सम्बधिमा यकीन गररयनुका साथै त्यस्तो प्रभाविाई कुनै उपायद्वारा तनराकरण वा 
धयूनीकरण गनयका िाधग अविम्बन गररने उपायको सम्बधिमा ववस्ततृ रुपमा गररने अध्ययन तथा मूल्याङ्ग्कन 
सम्झनु पछय । 

(ड) "व्यवसातयक कायययोजना" भधनािे प्रस्तावकि ेकायायधवयन गने ववस्ततृ पररयोजना प्रततवेदन तयार गनुयपन ेबाहेकका 
आयोजना वा काययक्रममा हुन ेिगानी र प्रततफिको ववश्िेषण सदहतको कायययोजना सम्झन ुपछय ।  

(ढ) "ववस्ततृ पररयोजना प्रततवेदन" भधनािे प्रस्तावकिे कायायधवयन गने ववकास तनमायणसँग सम्बन्धित पररयोजनाको 
प्राववधिक र आधथयक पक्षहरु ववश्िषेण गररएको ववस्ततृ प्रततवेदन सम्झनु पछय ।    

(ण) "संक्षक्षप्त वातावरणीय अध्ययन" भधनाि ेकुन ैप्रस्तावको कायायधवयन गदाय त्यसबाट वातावरणमा पन ेप्रततकूि प्रभाव 
तनराकरण वा धयूनीकरण गनयको िाधग अविम्बन गररने उपायको सम्बधिमा संक्षक्षप्त रुपमा गररने अध्ययन 
सम्झनु पछय ।  

  



पररच्छेद — २ 

प्रस्ताि छनौट तथा कार्यसूची सभबन्िी व्र्िस्था 
 

३.  प्रस्ताि छनौट तथा सूची तर्ार गने: (१) कायायियिे स्वीकृत बावषयक काययक्रम तथा कायययोजनाको आिारमा वातावरणीय 
अध्ययन आवश्यक पने ववकास तनमायण सम्बधिी कायय वा आयोजना तथा काययक्रम पदहचान गरी सचूी तयार गनुय पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोन्जमको सूचीमा स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा ६२ (क) बमोन्जम 
गाउँपालिका के्षत्रलभत्र गररने स्िेट, ढुङ्ग्गा, धगट्टी, वािुवा एवं माटोजधय वस्तुको ववक्री सम्बधिी कायय समेत समावेश गनुय 
पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोन्जम वातावरणीय अध्ययन आवश्यक पन ेआयोजना तथा काययक्रमको पदहचान तथा सूची 
तयार गदाय सङ्ग्घीय वातावरण संरक्षण तनयमाविी, २०७७ को आिारमा संक्षक्षप्त वातावरणीय अध्ययन, प्रारन्म्भक वातावरणीय 
परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्ग्कनका िाधग छुट्टाछुट्टै सूची तयार गनुय पनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोन्जमको सचूी तयार गदाय यस काययववधिको अनसुूची –१ मा उन्ल्िखित सीमा (थ्रेसहोल्ड) 
अनुसार गनुय पनेछ । 

(५) कायायियि े वातावरणीय अध्ययन गनुयपन े आयोजना वा काययक्रमको ववस्ततृ पररयोजना प्रततवेदन वा 
व्यवसातयक कायययोजना तयार भए पश्चात वातावरणीय अध्ययन गने गराउने व्यवस्था गनुय पनेछ ।  

(६) उपदफा (५) बमोन्जम वातावरणीय अध्ययन गदाय अनुसूची –२ मा उन्ल्िखित वातावरणीय अध्ययन सम्बधिी 
प्रवाह धचत्र, प्रभाव पदहचान तथा अध्ययन सचूी र औजारको प्रयोग गनुय पनेछ ।  

४.  कार्यसूची तर्ारी तथा स्िीकृतत गनुयपने: (१) प्रस्तावकिे संक्षक्षप्त वातावरणीय अध्ययनको िाधग अनुसूची –३ र प्रारन्म्भक 
वातावरणीय परीक्षणको िाधग अनुसुची –४ बमोन्जमको ढाँचामा प्रत्येक आयोजना वा काययक्रमको िाधग छुट्टाछुट्टै काययसूची 
तयार गनुय पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोन्जम तयार गररएको काययसूची स्वीकृततको िाधग वातावरण ववषय हेन े शािामा पेश गनुय 
पनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोन्जम पेश भएको काययसूची स्वीकृततका िाधग पेश गनुयअतघ ववषयसँग सम्बन्धित शािाको 
रायसुझाव सदहत पेश गनुयपनछे । 

(४) उपदफा (२) बमोन्जम पेश भएको संक्षक्षप्त वातावरणीय अध्ययन सम्बधिी काययसूची भए प्रमुि प्रशासकीय 
अधिकृतिे र प्रारन्म्भक वातावरणीय परीक्षण सम्बधिी काययसचूी भए प्रमिु प्रशासकीय अधिकृत माफय त अध्यक्षि ेआवश्यक 
जाँचबुझ गरी पेश भएको लमततिे पधर ददनलभत्र स्वीकृत गनुय पनछे । 

(५) उपदफा (४) को प्रयोजनको िागी ददन गणना गदाय थप कागजात माग गरेकोमा त्यस्तो कागजात प्राप्त 
भएको लमततबाट र कुनै ववषयमा थप स्पष्ट गनय िेखि पठाएकोमा त्यस्तो ववषयमा स्पष्ट भई आएको लमततबाट गणना 
गररनेछ । 



(६) उपदफा (४) बमोन्जम काययसचूी स्वीकृत गदाय दफा १४ को उपदफा (१) बमोन्जम गदठत प्राववधिक सलमततको 
लसफाररशमा गनुय पनेछ ।  

5.  साियजतनक सुनुिाई गनुयपन:े (१) प्रस्तावकि ेवातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन तयारीको लसिलसिामा प्रस्तावको कायायधवयनबाट 
प्रभाववत हुने के्षत्रमा प्रस्तावको बारेमा सावयजतनक सुनुवाईको आयोजना गरी राय सुझाव सङ्ग्किन गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोन्जम सावयजतनक सुनुवाई गदाय प्रस्तावकिे प्रभाववत स्थानीय समुदाय, वन उपभोतता समूह 
गठन भएको भए सो समूहका प्रतततनधि, वडा अध्यक्ष वा वडा सलमततका प्रतततनधिको रोहवरमा गराउनु पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोन्जम सावयजतनक सुनुवाई गन ेप्रयोजनका िाधग प्रस्तावकि ेसोको लमतत, समय, स्थान र 
आयोजना तथा काययक्रमको सम्बधिमा प्रचार प्रसार गनयको िाधग स्थानीय पत्रपत्रत्रका, रेडडयो वा अधय सञ्चार माध्यमको 
प्रयोग गनुयका साथै सम्बन्धित वडा कायायिय र आयोजना के्षत्रको कुनै सावयजतनक स्थिमा सूचना समेत टाँस गनुय पनछे । 

(४) उपदफा (१) बमोन्जम गररने सावयजतनक सुनुवाई काययक्रममा आयोजना तथा काययक्रमबाट प्रभाववत के्षत्रका 
नागररक, समुदाय तथा मदहिा, बािबालिका, अपाङ्ग्गता भएका व्यन्तत, ज्येष्ठ नागररक तथा जोखिम रहेका वगयको 
सहभाधगता सुतनन्श्चत गनय प्रस्तावकिे उपदफा (२) बमोन्जमको सचूना स्थानीय पत्रपत्रत्रका, रेडडयो र अधय सञ्चार माध्यमबाट 
सम्भव  भएसम्म स्थानीय भाषामा समेत प्रचार प्रसार गनुय पनेछ ।  

(५) प्रस्तावकि ेआयोजना तथा काययक्रमि ेसमेट्न ेभौगोलिक के्षत्रको आिारमा आवश्यकता अनुसार एकभधदा बढी 
स्थानमा सावयजतनक सुनुवाईको आयोजना गनुय पनेछ ।  

(६) यस दफा बमोन्जम आयोजना गररएको सावयजतनक सुनुवाईमा भएको उपन्स्थतत, सुनुवाईबाट प्राप्त सुझाव, 
तस्वीर तथा श्रव्य-दृश्य सामरी समेत वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदनमा संिग्न गनुय पनेछ ।   

(७) सावयजतनक सुनुवाई काययक्रम सम्बधिी ववस्ततृ ढाचँा तथा प्रक्रक्रया अनुसूची –५ मा उल्िेि भएबमोन्जम हुनेछ 
। 

 

पररच्छेद — ३ 

प्रततिेदन तर्ारी तथा स्िीकृतत सभबन्िी व्र्िस्था 
 

६.  िातािरणीर् अध्र्र्न प्रततिेदन तर्ारी: (१) दफा ४ को उपदफा (२) बमोन्जम स्वीकृत काययसूची र दफा ५ बमोन्जम आयोजना 
हुने सावयजतनक सुनुवाईबाट प्राप्त सुझाव समेतको आिारमा प्रस्तावकिे प्रत्येक आयोजना तथा काययक्रमको िाधग छुट्टाछुट्टै 
वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन तयार गनुय पनेछ ।  

(२) संक्षक्षप्त वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदनको ढाँचा अनुसूची –६ तथा प्रारन्म्भक वातावरणीय परीक्षण 
प्रततवेदनको ढाचँा अनुसूची –७ मा तोक्रकए बमोन्जम हुनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोन्जम प्रततवेदन तयार गदाय प्रस्तावकिे प्रस्ताव कायायधवयन हुने गाउँपालिका वा त्यस के्षत्रका 
सम्बन्धित सरोकारवािा तनकाय व्यन्तत वा संस्थािाई सो प्रस्तावको कायायधवयनबाट वातावरणमा पनय सतने प्रभावको 



सम्बधिमा सात ददनलभत्र लिखित सुझाव उपिब्ि गराउन अनसुूची –८ बमोन्जमको ढाँचामा कायायिय, शैक्षक्षक संस्था, 
स्वास््य संस्था वा कुनै सावयजतनक स्थिमा सूचना टाँस गरी मुचलु्का तयार गनुय पनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोन्जमको सूचना कुन ैएक स्थानीय पत्रपत्रत्रकामा प्रकाशन गरी आफ्नो वेवसाइट भएमा सोमा 
समेत प्रकाशन गनुय पनछे ।  

(५) उपदफा (३) र (४) बमोन्जम सूचना टाँस वा प्रकाशन भएकोमा सो सम्बधिमा कसकैो रायसुझाव भए 
सूचनामा उन्ल्िखित अवधिलभत्र सम्बन्धित प्रस्तावकिाई आफ्नो राय सुझाव ददन सक्रकनेछ ।  

(६) दफा ४ को उपदफा (३) बमोन्जम स्वीकृत काययसचूी तथा उपदफा (१) बमोन्जम वातावरणीय अध्ययन 
प्रततवेदन तयार गदाय प्रस्तावकिे डेस्क अध्ययन, स्थिगत भ्रमण, अविोकन र प्रभाव के्षत्रका िक्षक्षत समुदाय तथा 
सरोकारवािासँग अधतरक्रक्रया गरी त्याङ्ग्क तथा सचूना संकिन गनुय पनेछ ।  

(७) उपदफा (१) बमोन्जमको वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदनमा प्रस्तावकिे प्रस्ताव कायायधवयन गने क्रममा 
वातावरणमा पनयसतन े सकारात्मक प्रभाव बढोत्तरी तथा नकारात्मक प्रभाव धयूनीकरणको िाधग अपनाउन सक्रकने ववलभधन 
ववकल्पहरुको ववस्ततृ ववश्िेषण गरी त्यस्ता ववकल्पहरुमध्ये वातावरणीय दृन्ष्टकोणिे प्रस्ताव कायायधवयन गनय उपयुतत हुन े
ववकल्प र सो ववकल्प कायायधवयन गनय सक्रकन ेआिार र कारण समावेश गनुय पनेछ । 

(८) प्रस्तावकि ेवातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन तयार गदाय अनसुचूी –९ मा उन्ल्िखित ववज्ञ माफय त तयार गनुय 
पनेछ ।  

(९) उपदफा (८) बमोन्जम वातावरणीय अध्ययन काययमा सिंग्न ववज्ञहरु स्थिगत अध्ययन, अविोकन, 
रायपरामशय र अधतरक्रक्रयाका िाधग आयोजना तथा काययक्रमको प्रस्ताववत स्थिमा अतनवायय रुपमा उपन्स्थत हुनु पनेछ ।  

(१०) वातावरणीय अध्ययन सम्बधिी काययसूची तथा वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन नेपािी भाषामा तयार गनुय 
पनेछ ।  

तर काययसूची तथा प्रततवेदनमा उल्िेि गररने प्राववधिक शब्दाविीको िाधग नेपािी भाषा प्रयोग गदाय शब्दको 
आशयमा न ैतान्त्वक फरक पन ेभएमा त्यस्ता शब्द अंरेजी भाषामा उल्िेि गनय यस व्यवस्थािे वािा पुरयाएको मातनने छैन 
। 

(११) उपदफा (१०) मा जुनसकैु कुरा िेखिएको भएता पतन ववदेशी िगानी भएका प्रस्तावको हकमा तयार गररने 
वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन र काययसूची नेपािी वा अङ्ग्रेजी भाषामा तयार गनय सक्रकनछे ।  

(१२) उपदफा (११) बमोन्जम अध्ययन प्रततवेदन र काययसचूी अङ्ग्रेजी भाषामा तयार पाररएको अवस्थामा सोको 
काययकारी साराशं सदहतको संक्षक्षप्त प्रततवेदन नेपािी भाषामा समते तयार गनुय पनेछ ।  

(१३) प्रस्तावकिे वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन तयार गदाय वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा वातावरण 
संरक्षण तनयमाविी, २०७७ ि ेतोकेअनुसारको मापदण्ड र गुणस्तर कायम हुने गरी यस काययववधििे तनिायरण गरेको ढाँचामा 
तयार गनुय पनेछ ।  



(१४) वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्ग्कन प्रततवेदन तयारी सम्बधिी व्यवस्था प्रचलित सङ्ग्घीय तथा प्रदेश काननू 
बमोन्जम हुनछे ।  

७.  अध्र्र्न प्रततिेदनको स्िीकृतत:  (१) दफा ६ बमोन्जम तयार गररएको संक्षक्षप्त वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन तथा प्रारन्म्भक 
वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदन प्रमुि प्रशासकीय अधिकृत माफय त अध्यक्ष समक्ष पशे गनुय पनेछ ।  

(२) अध्यक्षि े उपदफा (१) बमोन्जम पशे भएको संक्षक्षप्त वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन तथा प्रारन्म्भक 
वातावरणीय प्रततवेदन उपर अध्ययन, ववश्िेषण तथा पुनराविोकनको िाधग दफा १४ को उपदफा (१) बमोन्जम गदठत 
प्राववधिक सलमततमा पठाउन ुपनेछ ।  

(३) प्राववधिक सलमततिे उपदफा (२) बमोन्जम प्राप्त भएको वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन उपर आवश्यक 
अध्ययन, परामशय, जाँचबुझ, ववश्िेषण तथा पुनराविोकन गरी स्वीकृततको िाधग लसफाररश गनुय पनछे ।   

(४) उपदफा (३) बमोन्जम प्राववधिक सलमततको लसफाररशको आिारमा प्रस्ताववत आयोजना तथा काययक्रम 
कायायधवयन गदाय वातावरणमा कुनै उल्िेख्य प्रभाव पन ेनदेखिएमा आवश्यकता अनुसार प्रस्तावकि ेपािना गनुयपने शतय तोकी 
संक्षक्षप्त वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन भए अध्यक्षिे र प्रारन्म्भक वातावरणीय परीक्षण प्रततवदेन काययपालिकाि े स्वीकृत 
गनेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोन्जम प्रततवेदन स्वीकृत गदाय प्रततवेदन पशे भएको लमततिे पधर ददनलभत्र स्वीकृत गनुय पनछे 
।  

(६) उपदफा (५) को प्रयोजनको िागी ददन गणना गदाय थप कागजात माग गरेकोमा त्यस्तो कागजात प्राप्त 
भएको लमततबाट र कुनै ववषयमा थप स्पष्ट गनय िेखि पठाएकोमा त्यस्तो ववषयमा स्पष्ट भई आएको लमततबाट गणना 
गररनेछ । 

(७) उपदफा (३) बमोन्जम वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदनको अध्ययन तथा जाचँबुझ गदाय त्यस्तो प्रस्तावको थप 
वातावरणीय अध्ययन गनुयपन ेदेखिएमा संक्षक्षप्त वातावरणीय अध्ययनको हकमा प्रारन्म्भक वातावरणीय परीक्षण गनय अध्यक्षिे 
र प्रारन्म्भक वातावरणीय परीक्षणको हकमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्ग्कन गने गरी काययपालिकािे आदेश ददन सतनेछ ।  

(८) उपदफा (७) अनुसार ददइएको आदेश अनसुार प्रस्तावकिे थप अध्ययन गरी प्रारन्म्भक वातावरणीय पररक्षण 
प्रततवेदन भए काययपालिका समक्ष र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्ग्कन प्रततवेदन भए प्रदेश काननूिे तोकेको तनकाय समक्ष पुनः 
पेश गनुय पनछे ।  

(९) उपदफा (८) बमोन्जमको वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन तयार गनुयपूवय प्रारन्म्भक वातावरणीय परीक्षण 
सम्बधिी काययसचूी अध्यक्षबाट र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्ग्कन सम्बधिी काययसूची प्रदेश कानूनिे तोकेको तनकायबाट 
स्वीकृत गराउन ुपनछे । 

८.  प्रततिेदन पररमाजयन गनय सककने: (१) संक्षक्षप्त वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन र प्रारन्म्भक वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदन 
स्वीकृत भई सकेपतछ सो प्रततवदेनमा भौततक पूवायिार, डडजाइन तथा क्षमता र स्वरुपमा पररमाजयन गनुयपने वा संरचना 
स्थानाधतरण वा फेरबदि गनुयपन ेभएमा वा आयोजना तथा काययक्रम क्षमता घटेमा वा रुि कटान संख्यामा थपघट गनुयपन े
भएमा काययपालिकािे त्यस्तो वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन पररमाजयन गनय स्वीकृतत ददन सतनेछ ।  



(२) उपदफा (१) मा जनुसुकै कुरा िेखिएको भएता पतन दफा ७ को उपदफा (६) बमोन्जम संक्षक्षप्त वातावरणीय 
अध्ययन गररएकोमा प्रारन्म्भक वातावरणीय परीक्षण वा प्रारन्म्भक वातावरणीय पररक्षण गररएकोमा वातावरणीय प्रभाव 
मूल्याङ्ग्कन गनुयपने आदेश ददएको अवस्थामा पररमाजयन सम्बधिी व्यवस्था िागू हुन ेछैन ।  

 

  



पररच्छेद — ४ 

प्रस्ताि कार्ायन्िर्न तथा अनुगमन सभबन्िी व्र्िस्था 
 

९.  प्रस्ताि कार्ायन्िर्न गनुय पने: (१) प्रस्तावकि े संक्षक्षप्त वातावरणीय अध्ययन वा प्रारन्म्भक वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदन 
स्वीकृत भएको लमततिे तीन बषयलभत्र त्यस्तो प्रस्ताव कायायधवयन प्रारम्भ गनुय पनेछ ।   

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेखिएको भएता पतन ववशेष पररन्स्थतत लसजयना भई सो अवधिलभत्र प्रस्तावको 
कायायधवयन हुन नसतन े अवस्था उत्पधन भएमा प्रस्तावकिे सकं्षक्षप्त वातावरणीय अध्ययनको हकमा प्रमुि प्रशासकीय 
अधिकृत समक्ष र प्रारन्म्भक वातावरणीय परीक्षणको हकमा अध्यक्ष समक्ष स्पष्ट कारण िुिाई म्याद थपका िाधग तनवेदन 
ददनु पनेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोन्जम प्राप्त भएको तनवेदन उपर संक्षक्षप्त वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन भए प्रमुि 
प्रशासकीय अधिकृति े र प्रारन्म्भक वातावरणीय परीक्षण प्रततवेदन भए अध्यक्षि े दफा १५ को उपदफा (१) बमोन्जमको 
प्राववधिक सलमततबाट जाँचबुझ गराई व्यहोरा मनालसब देिमेा आफ्नो राय सदहत काययपालिकामा पशे गनुयपनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोन्जम पेश भएको तनवेदनको व्यहोरा मनालसव देिेमा काययपालिकाि ेबढीमा दईु बषयको अवधि 
थप गनय सतनछे ।  

(५) उपदफा (१) वा (४) बमोन्जमको अवधिलभत्र प्रस्ताव कायायधवयन प्रारम्भ नगन ेप्रस्तावकि ेत्यस्तो प्रस्तावको 
पुनः वातावरणीय अध्ययन गराई स्वीकृततको िाधग पेश गनुय पनछे ।  

10.  िातािरणीर् व्र्िस्थापन र्ोजना: (१) प्रस्तावकि ेप्रस्ताव कायायधवयन गनुयअतघ अनसुूची –१० बमोन्जमको ढाचँामा वातावरणीय 
व्यवस्थापन योजना तयार गनुय पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोन्जम वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गदाय वातावरणीय सकारात्मक प्रभाव बढोत्तरी 
हुने र नकारात्मक प्रभाव धयूनीकरण गने क्रक्रयाकिापहरुमध्ये आयोजना तनमायणको क्रममा र आयोजना सम्पधन भएपतछ 
अविम्बन गन ेक्रक्रयाकिापहरु समेत उल्िेि गनुय पनछे । 

(३) उपदफा (१) बमोन्जमको वातावरणीय व्यवस्थापन योजनामा तनरोिात्मक, सुिारात्मक र क्षततपूततय सम्बधिी 
क्रक्रयाकिापहरु समेत प्रस्ताव गनुय पनेछ ।  

(४) वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गदाय प्रस्तावकिे आयोजना कायायधवयन गदाय वातावरणमा पनय सतन े
प्रारन्म्भक, मध्यकािीन र दीघयकािीन सकारात्मक प्रभावको बढोत्तरी र नकारात्मक प्रभावको धयूनीकरणको िाधग अबिम्बन 
गनुयपने ववधि र प्रक्रक्रया समेत उल्िेि गनुय पनेछ। 

(५) वातावरणीय व्यवस्थापन योजनामा प्रस्ताववत काययहरु सञ्चािन गनय िाग्ने िागतिाई ववस्ततृ आयोजना 
प्रततवेदनमा उल्ििे भएकोमा सोको क्रक्रयाकिाप र िागत प्रस्तावकिे वातावरण व्यवस्थापन योजनामा समावशे गनुय पनेछ ।  

(६) प्रस्तावकि े वातावरणीय व्यवस्थापन योजनामा उन्ल्िखित क्रक्रयाकिापिाई आयोजना तथा काययक्रम 
कायायधवयनका िाधग तयार गररन ेिागत अनुमानमा न ैसमावशे गनुय पनेछ ।  



(७) उपदफा (१) बमोन्जम तयार गरेको वातावरणीय व्यवस्थापन योजना कायायधवयन प्रारम्भ भएपतछ प्रस्तावकि े
कायायधवयनको अवस्थाको प्रततवेदन प्रत्येक छ मदहनामा काययपालिका समक्ष पेश गनुय पनछे ।  

(८) गाउँपालिकाि ेआफूिे गरेको अनुगमन तथा तनरीक्षणको प्रततवेदन प्रत्येक आधथयक बषय समाप्त भएको लमततिे 
एतकाईस ददनलभत्र प्रदेश कानूनि ेतोकेको तनकायमा पठाउन ुपनेछ ।  

(९) उपदफा (८) बमोन्जम पेश गरेको प्रततवेदनिाई सात ददनलभत्र कायायियको सूचना पाटी तथा वेवसाईट माफय त 
सावयजतनक गनुय पनेछ ।    

११. प्रस्ताि कार्ायन्िर्न अनुगमन तथा प्रततिेदन: (१) प्रस्ताव कायायधवयनको अनुगमन गदाय प्रारन्म्भक एवम र प्रक्रक्रया अनुगमन, तनयम 
पािन अनुगमन तथा प्रभावको अनुगमन गनुय पनछे ।  

(२) प्रस्तावको प्रारन्म्भक अनगुमन गदाय आयोजना वा काययक्रमको तनमायण कायय शुरु गनुयभधदा अगावै 
तनमायणस्थि र वरपरका आिारभतू वातावरणीय पक्षको सवेक्षण गनुय पनेछ ।  

(३) प्रस्ताव कायायधवयनबाट भएका वातावरणीय पररवतयन पत्ता िगाउन काययक्रम तथा आयोजना तनमायण र 
सञ्चािनका क्रममा त्यस के्षत्रको जनस्वास््य, पयायवरणीय, सामान्जक र आधथयक अवस्था िगायतका सूचकहरुको मूल्याङ्ग्कन 
गनुय पनेछ ।  

(४) प्रस्तावकि ेवातावरण संरक्षणसम्बधिी मापदण्डको पािना गरेको छ भधने कुरा सुतनन्श्चत गनय वातावरणीय 
गुणस्तरका ववशेष सूचक वा प्रदषूणको अवस्थाको बारेमा आवधिक वा िगातार अनुगमन गरी अलभिेि राख्न ुपनेछ र यसरी 
अनुगमन गदाय वातावरणीय व्यवस्थापन योजनामा प्रस्ताववत ववषयहरु समेत समावशे गनुय पनेछ ।  

(५) प्रस्ताव कायायधवयनबाट लसजयना हुने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव, वातावरण संरक्षणका िाधग प्रस्तावकिे 
पािना गनुयपन ेववषयहरु तथा वातावरणीय प्रभावकाररताको अनुगमन सम्बधिी सूचकहरु समेत प्रततवेदनमा उल्िेि गनुय पनेछ 
।  

(६) उपदफा (५) बमोन्जमका प्रत्येक सूचकिाई कसि ेर कुन ववधि वा तररकाबाट अनुगमन गन ेहो सो समेत 
िुिाउन ु पछय र यस्तो ववधि भरपदो, सन्जिो र आयोजना स्थिमा काययरत जनशन्तति ेअबिम्बन गनयसतने िािको हुन ु
पनेछ ।  

(७) उपदफा (६) बमोन्जमको कायय प्रस्तावकसँग उपिब्ि जनशन्ततिे गनय सतन ेअवस्था नभएमा आवश्यकता 
अनुसार वाह्यस्रोतबाट पूती गरी सम्पादन गन ेव्यवस्था प्रस्तावकिे लमिाउन ुपनेछ ।  

(८) आयोजना तनमायण तथा सञ्चािनको ववलभधन चरणका िाधग सूचकको प्रकृतत हेरी वातावरणीय अनुगमन गने 
समय तालिका समेत प्रततवेदनमा समावशे गनुय पनेछ । 

(९) उपदफा (१) बमोन्जम प्रस्ताव कायायधवयन प्रारन्म्भक अनुगमन, प्रभाव अनुगमन तथा तनयमपािन अनुगमन 
सम्बधिी ढाँचा अनुसचूी–११ मा तोक्रकए बमोन्जम हुनछे। 

१२.  अनुगमन सभबन्िी म्जभमेिारी: (१) संक्षक्षप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारन्म्भक वातावरणीय परीक्षण सम्बधिी अध्ययन 
प्रस्तावको कायायधवयनको स्वःअनगुमन गने न्जम्मेवारी प्रस्तावक स्वयंको हुनेछ ।  



(२) प्रस्तावकिे प्रत्येक छ मदहनामा उपदफा (१) बमोन्जम स्वःअनुगमन गरी तयार गरेको प्रततवेदन 
गाउँपालिकामा पशे गनुय पनेछ ।  

(३) गाउँपालिका स्वय ंप्रस्तावक भएको वा अधय प्रस्तावकबाट कायायधवयन गररने प्रस्तावको अनुगमनका िाधग 
काययपालिकाि ेदेहाय बमोन्जमको अनुगमन सलमतत गठन गनेछः–  

क) उपाध्यक्ष          – संयोजक  

ि) वातावरण तथा ववपद व्यवस्थापन सलमततको संयोजक   – सदस्य  

ग) प्रमुि प्रशासकीय अधिकृत      – सदस्य 

घ) योजना तथा पूवायिार ववकास शािा प्रमिु                             – सदस्य  

ङ) वातावरण तनरीक्षक       – सदस्य 

च) वातावरण तथा ववपद व्यवस्थापन शािा प्रमिु                     – सदस्य सधचव  

(४) सलमततिे न्जल्िा न्स्थत वन कायायिय, सम्बन्धित तनकाय प्रमुि तथा प्रतततनधि वा ववषयववज्ञिाई बैठकमा 
आमधत्रण गनय सतनेछ । 

(५) अनुगमन सलमततिे दफा ११ बमोन्जम अनुगमन गरी तयार पाररएको प्रततवेदन तीस ददनलभत्र कायायपालिका 
समक्ष पेश गनुय पनेछ ।   

(६) काययपालिकाि ेअनुगमनबाट देखिएका समस्या तथा सुझाव कायायधवयनको िाधग प्रस्तावकिाई आदेश ददन 
सतनेछ र यसरी ददएको आदेशको पािना गनुय प्रस्तावकको कतयव्य हुनेछ ।  

१३.  कार्ायन्िर्नमा रोक लगाउन सक्ने: (१) यस काययववधि तथा वातावरण संरक्षण सम्बधिी प्रचलित सङ्ग्घीय तथा प्रदेश काननू 
बमोन्जम वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत भएभधदा फरक हुन ेगरी प्रस्ताव कायायधवयन गनय गराउन 
हँुदैन ।  

(२) कुनै व्यन्तत, संस्था वा तनकायिे उपदफा (१) ववपररतको कायय गरेको पाइएमा संक्षक्षप्त वातावरणीय अध्ययन 
वा प्रारन्म्भक वातावरणीय प्रततवेदन भए काययपालिकािे प्रस्ताव कायायधवयनमा रोक िगाउनछे र वातावरणीय प्रभाव 
मूल्याङ्ग्कनको हकमा प्रदेश सरकारको सम्बन्धित तनकायमा लसफाररश गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोन्जम कुनै प्रस्ताव कायायधवयनमा रोक िगाइएकोमा त्यसरी रोक िगाइएको कारणबाट क्षतत 
पुग्न गएमा प्रस्तावकि ेसो बापत कुनै क्रकलसमको क्षततपूततयको दावी गनय पाउन ेछैन ।  

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा िेखिएको भएता पतन कायायधवयनमा रोक िगाइएको आयोजनाको प्रस्तावकिे 
प्रचलित ऐन बमोन्जम वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन स्वीकृत गराएमा वा स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन बमोन्जम 
आयोजना कायायधवयनमा सिुार गरेमा िगाइएको रोक सम्बन्धित तनकायि ेफुकुवा गनय सतनछे ।  

 



 

 

 

पररच्छेद — ५ 

विविि 

१४.  प्राविधिक सलमतत गठन गने: (१) संक्षक्षप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारन्म्भक वातावरणीय परीक्षण सम्बधिी काययसूची तथा 
वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन स्वीकृत गनुयअतघ प्राववधिक पक्षहरुको अध्ययन, ववश्िेषण र पुनराविोकन गरी लसफाररश गनय 
काययपालिकाि ेदेहाय बमोन्जमको प्राववधिक सलमतत गठन गनेछ :– 

क) योजना तथा प्राववधिक शािा प्रमुि                    – संयोजक 

ि) आयोजना तथा काययक्रमसँग सम्बन्धित के्षत्रको ववषयको ववज्ञ    – सदस्य 

ग) वातावरण तथा ववपद व्यवस्थापन ववषय हेन ेशािा प्रमिु                 सदस्य-सधचव 

(२) सलमतति ेआवश्यकता अनुसार वन कायायिय, सम्बन्धित ववषयगत तनकायका प्रमिु तथा प्रतततनधि वा ववषय 
ववज्ञिाई बैठकमा आमन्धत्रत गनय सतनेछ ।  

१५.  गुनासो सुनुिाई गने दातर्त्ि: (१) आयोजना तथा काययक्रमको वातावरणीय, आधथयक, सामान्जक र साँस्कृततक सवािसँग 
सम्बन्धित प्रभाववत व्यन्तत तथा समुदायको चासो, लशकायत तथा गुनासो प्राप्त गन,े सम्बोिन र कायायधवयनमा सहजीकरण 
गने प्रयोजनका िाधग गुनासो सुनवुाई संयधत्रको व्यवस्था गन ेदातयत्व प्रस्तावकको हुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोन्जम व्यवस्था भएको संयधत्रमा गुनासो सधुने अधिकारी तथा गुनासो सम्बोिन सलमतत 
िगायत अधय उपयुतत व्यवस्था गनुय पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोन्जम गुनासो सुनुवाई अधिकारीको व्यवस्था नभएको अवस्थामा गुनासो सुनुवाई अधिकारीको 
न्जम्मेवारी स्वतः आयोजना प्रमुिको हुनछे । 

(४) उपदफा (१) बमोन्जम गुनासो सुनुवाई सम्बधिी व्यवस्था गनय काययपालिकाि ेउपाध्यक्षको सयंोजकत्वमा तीन 
सदस्यीय गुनासो सम्बोिन सलमतत गठन गनय सतनेछ ।  

(५) उपदफा (२) बमोन्जमको गुनासो सुनुवाई संयधत्रिे पररयोजना वा प्रस्तावसँग सम्बधिी वातावरणीय, आधथयक, 
सामान्जक एवम र साँस्कृततक चासो तथा सवािहरु बारे आवाज प्रस्तुत गनय र सम्बोिन गनय समयबद्ि तथा पारदशी 
कायययोजना बनाई कायायधवयन गनुय पनेछ।  

(६) प्रस्तावकि े प्रस्ताववत आयोजना तथा काययक्रमको ववषयमा वडा तथा गाउँपालिका स्तरमा सचेतनामूिक 
अलभयान सञ्चािन गरी प्रस्ताववत आयोजना तथा काययक्रमि े सम्बोिन गनुयपन े प्रभाववतहरुको हक अधिकार र गुनासो 
सम्बोिन गन ेसंयधत्रको बारेमा समुदाय तथा सरोकारवािािाई सुसूधचत गराउनु पनेछ ।  



(७) गुनासो सम्बोिन सलमतत तथा गुनासो सुधने अधिकारीको काम कतयव्य र अधिकार देहाय बमोन्जम हुनेछ: 

क) वातावरणीय तथा सामान्जक अवरोि, सम्पवत्तको प्रान्प्त, अधिकार, क्षततपूततय र सहायता सम्बधिमा 
प्रभाववतहरुिाई सहयोग गन,े 

ि) प्रभाववत व्यन्ततहरुको गुनासो प्राप्त गने, अलभिेि राख्ने, वगीकरण गने, प्राथलमकता तनिायरण गन,े 

ग) गुनासो प्राप्त भएको लमततिे पधर ददनलभत्र सम्बोिन गरी सम्बन्धित र गाउँपालिकािाई जानकारी गराउने, 

घ) गुनासो सम्बोिन सम्बधिी तनणयय प्रक्रक्रयामा असधतुष्ट पक्षको पषृ्ठपोषणिाई  सुतनन्श्चत गने, 

ङ) प्रस्तावकि ेतोके बमोन्जमका र सलमततिे आवश्यक देिेका अधय कामहरु गने। 

१६.  प्राविधिक सहर्ोग ललन सक्ने: आयोजना वा काययक्रमका िाधग गररने वातावरणीय अध्ययन सम्बधिी कायय गाउँपालिकाको 
आधतररक जनशन्ततबाट गनय संभव नभएको अवस्थामा सम्बन्धित ववषय ववज्ञहरु वा व्यवसातयक परामशयदाताको सहयोग लिन 
सक्रकनेछ । 

१७. प्रचललत कानून लागू हुने: यस काययववधिमा भएको व्यवस्था प्रचलित कानूनसँग बाँखझएमा प्रचलित कानूनको व्यवस्था िागू हुनछे । 

 



अनुसुची –१ 

(दफा ३ को उपदफा (४) सँग सम्बन्धित) 

गाउँपाललकाको अधिकार िेत्रका सिंाव्र् प्रस्तािहरुको िातािरणीर् अध्र्र्नको सीमा (थ्रेसहोल्ड) 

   

प्रस्तािको विषर् िेत्र िातािरणीर् अध्र्र्नका विधि अनुसार अध्र्र्न गनुय पने आर्ोजना तथा कार्यक्रमको मापदण्ड 

संक्षिप्त िातािरणीर् अध्र्र्न प्रारम्भिक िातािरणीर् परीिण िातािरणीर् प्रिाि मूल्र्ाङ्कन 

िन र ििृारोपण २० हेतटरसम्मको क्षेत्रफिमा नयाँ बनस्पतत उद्यान, वन वीउ वगैचा र प्राणी 
 उद्यान (धचडडयािाना) तनमायण गने   

 

२० हेतटर भधदा बढीको क्षेत्रफिमा नयाँ बनस्पतत उद्यान, वन वीउ  

वगैचा र प्राणी उद्यान (धचडडयािाना) तनमायण गने 

वन क्षेत्रमा फोहोरमैिा व्यवस्थापन गनय ल्याण्डक्रफि साइट तनमायण तथा  

संचािन गने 

वन संरक्षण क्षेत्र, मध्यवती क्षेत्र वा वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा नीन्ज बाहेकका  

जग्गामा स्थानीय सरकारिे उपभोतता समूह माफय त आयोजना तनमायण वा  

संचािन गने    

तराईमा ५० देिी ५०० हेतटरसम्म र पहाडमा ५० देिी २५०  

हेतटरसम्मको क्षेत्रमा एकि प्रजातीका स्वदेशी ववरुवा एकै ब्िकमा  

वकृ्षारोपण गने 

तराईमा ५०० हेतटर भधदा बढी र पहाडमा २५० हेतटर भधदा बढीको  

क्षेत्रफिमा एकि प्रजातीका स्वदेशी ववरुवा एकै ब्िकमा वकृ्षारोपण गने 

 

सावयजतनक बुट्यान क्षेत्रमा जडडबुटी वा सुगन्धित वनस्पततको व्यवसातयक 
उत्पादनको िाधग जडडबुटी केधर स्थापना गने 

 

१ हेतटरसम्मको वन क्षेत्र अधय प्रयोजनको िाधग प्रयोग गने १ देखि ५ हेतटरसम्मको वन क्षेत्र अधय प्रयोजनको िाधग प्रयोग गने ववद्युत प्रसारण िाइन बाहेक अधय प्रयोजनका िाधग ५ हेतटरभधदा बढी  

वन क्षेत्र प्रयोग गने 

पर्यटन २५ देिी ५० वेडसम्मको होटि वा ररसोटय तनमायण, स्थापना तथा सञ्चािन गने ५१ देिी १०० वेडसम्मको होटि वा ररसोटय तनमायण, स्थापना तथा 
सञ्चािन गने 

१०० वेडभधदा बढी क्षमताको होटि वा ररसोटय स्थापना तथा सञ्चािन गने 

 माछा वा अधय जिचर भएको कुनै नदी वा तािमा इन्ञ्जन जडडत  

उपकरण र इधिन ज्विन गरी रयान्फ्टङ कायय वा कु्रज संचािन गने । 
 

      
 

तािमा स्थापना हुने हाउस वोट (तैरने घर) संचािन गने  

सडक तथा र्ातार्ात 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

१०० लमटर िम्बाईसम्मको पुि तनमायण गने  

 

१०० लमटरभधदा बढी िम्बाईका पुि (झोिुङ्ग्गे पुि समेत) तनमायण गने   

स्थानीय सडक स्तरोधनतत गने 

 
२५ क्रकिोलमटरसम्म िम्बाईको नयाँ सडक तनमायण गने  २५ क्रक.लम. भधदा बढी िम्बाई हुने कुनै पतन नयाँ सडक तनमायण गने 

 १ देखि ५ क्रक.लम. सम्मको केबिकार मागय तनमायण गने  

 

५ क्रक.लम. भधदा िामो केबिकार मागय तनमायण गने 

 ५ देखि ५० क्रक.लम. सम्मको रज्जुमागय तनमायण गने  ५० क्रक.लम. भधदा बढी रज्जुमागय तनमायण गने 

 

 सडक प्रयोजनका िाधग १ देखि ३ क्रकिोलमटरसम्म सुरङ्ग्ग बनाउने  सडक प्रयोजनका िाधग ३ क्रकिोलमटर भधदा बढी िम्बाइको  सुरङ्ग्ग  

बनाउने 

 चारपाङ्ग्रे सवारी सञ्चािन हुने आकाशे पुि (फ्िाई ओभर) तनमायण गने   

 सावयजतनक यातायातको िाधग मोनो रेिमागय सञ्चािन गने   

उजाय,  जलस्रोत र लसचंाई १०० हेतटरसम्म लिफ्ट लसँचाई आयोजना तनमायण गने  १०० हेतटरभधदा बढीको लिफ्ट लसचंाई आयोजना तनमायण गने बहुउद्देश्यीय जिाशयको तनमायण गने 



 

   
    

तराई वा लभत्री मिेशमा २०० देखि २, ००० हेतटरसम्मको क्षेत्र लसचंाई  

गने 

तराई वा लभत्री मिेशमा २, ००० हेतटर भधदा बढीको क्षेत्र लसचंाई गने 

 पहाडी उपत्यका र टारमा २५ देखि ५०० हेतटरसम्मको क्षेत्र लसचंाई गने पहाडी उपत्यका र टारमा ५०० हेतटर भधदा बढीको क्षेत्र लसचंाई गने 

 पहाडी लभरािो पािा वा पवयतीय क्षेत्रमा २५ देखि २०० हेतटरसम्मको क्षेत्रमा 
लसँचाई गने 

पहाडी लभरािो पािो वा पवयतीय क्षेत्रमा २०० हेतटरभधदा बढी क्षेत्र  

लसचंाई गने 
 लसचंाईको पुनरुत्थान प्रणािी अधतगयत ववद्यमान प्रणािी लभत्रका लसचंाई  

आयोजनामा नयाँ हेडवतसय तनमायण वा मूि नहर पररवतयन हुने कुनै पतन  

पुनरुत्थान आयोजना संचािन गने 

 

 २५ देखि १०० जनासम्म स्थायी बसोबास भएका जनसंख्या ववस्थावपत गने कुनै 
पतन जिस्रोत ववकास कायय गने 

१०० जना भधदा बढी स्थायी बसोबास भएका जनसंख्या ववस्थावपत गने  

कुनै पतन जिस्रोत ववकास कायय गने 
 १० क्रकिोलमटर भधदा बढी िम्बाईको नदी तनयधत्रणको कायय गने   
६६ के.लभ.सम्मको ववद्युत प्रसारण िाइन आयोजनाको िाधग वन क्षेत्रको  

प्रयोग गने 

१३२ के.लभ. वा सोभधदा बढी क्षमताको ववद्युत प्रसारण िाइन तनमायण गने  ववद्युत प्रशारण िाइन तनमायण बाहेक अधय प्रयोजनको िाधग ५  

हेतटरभधदा बढी वन क्षेत्र प्रयोग गने 
 ववद्यमान २२० के.लभ. वा सो भधदा बढी क्षमताको ववद्युत प्रसारण  

िाइनबाट ट्याप गरी नयाँ आउटडोर सवस्टेशन तनमायण गने    
 

 १ देखि ५० मेगावाट क्षमता सम्मको जिववद्युत उत्पादन आयोजना तनमायण 
गने  

 

 १५०० घनलमटर भधदा बढी क्षमताको वायोग्यास प्िाण्ट तनमायण गने   
 १ देखि १० मेगावाट क्षमतासम्मको सौयय उजायबाट ववद्युत उत्पादन आयोजना 

संचािन गने 
१० मेगावाट भधदा बढी क्षमताको सौयय उजायबाट ववद्युत उत्पादन  

आयोजना संचािन गने 
 १ देखि १० मेगावाट क्षमतासम्मको वायु उजायबाट ववद्युत उत्पादन आयोजना 

संचािन गने 
१० मेगावाट भधदा बढी क्षमताको वायु उजायबाट ववद्युत उत्पादन  

आयोजना संचािन गने 
 ०.५ देखि २ मेगावाट क्षमतासम्मको जैववक उजायबाट ववद्युत उत्पादन 

आयोजना सञ्चािन गने 
२ मेगावाट भधदा बढी क्षमताको जैववक उजायबाट ववद्युत उत्पादन  

आयोजना सञ्चािन गने 
 धचनी उद्योग क्षेत्रलभत्रको उिु पेिीसकेपतछ तनस्कने िोस्टा (Bagasse)बाट 

ववद्युत सहउत्पादन (Co-generation) हुने आयोजना संचािन गने  
 

आिास,  ििन,  िस्ती तथा 
शहरी विकास 

७ देिी १० तल्िा वा १५.५ देिी २५ लमटरसम्म उचाईका भवन  

तनमायण गने  

 

११ तिा वा २५ लमटर भधदा बढी र १६ तिा वा ५० लमटरसम्म उचाई भएका 
भवन तनमायण गने 

१६ तिा वा ५० लमटर भधदा बढी उचाई भएका भवन तनमायण गने 

 

३००० देिी ५००० वगयलमटर क्षेत्रफिसम्मको Built up Area वा Floor area भएको 
आवासीय, व्यावसातयक, वा आवासीय र दबुै प्रकृतत भएको भवन तनमायण  

गने 

५,००० देिी 10,००० वगयलमटर क्षेत्रफिसम्मको Built up Area वा Floor area 
भएको आवासीय, व्यावसातयक, वा आवासीय र दबुै प्रकृततको संयूतत भवन 
तनमायण गने 

10,000 वगयलमटर क्षेत्रफिभधदा बढीको Built up Area वा Floor  

area भएको आवासीय, व्यावसातयक, वा आवासीय र दबुै प्रकृततको संयूतत 
भवन तनमायण गने । 

५०० देखि १,००० जनासम्म एकैपटक आगमन वा तनगमन हुने लसनेमा हि,  

धथएटर, सामुदातयक भवन रङ्ग्गशािा, कधसटय हि, स्पोटयस र कम्प्िेतस तनमायण गने
   

१, ००० देखि २, ००० जनासम्म एकैपटक आगमन वा तनगमन हुने लसनेमा हि, 

धथएटर, सामुदातयक भवन रङ्ग्गशािा, कधसटय हि, स्पोटयस र कम्प्िेतस तनमायण 
गने 

२, ००० जना भधदा बढी एकैपटक आगमन वा तनगमन हुने लसनेमा हि, 

धथएटर, सामुदातयक भवन रङ्ग्गशािा, कधसटय हि, स्पोटयस र कम्प्िेतस तनमायण 
गने 

५ देिी १० हेतटरसम्मको जग्गा ववकास आयोजना सञ्चािन गने 
  

१० देिी १०० हेतटरसम्मको जग्गा ववकास आयोजना सञ्चािन गने १०० हेतटरभधदा बढीको जग्गा ववकास आयोजना सञ्चािन गने 

१ देिी ५ हेतटरसम्मको Hard Surface Payment को Bus Park  वा  

Parking lot तनमायण गने 

५ हेतटरभधदा बढीको Hard Surface Payment को Bus Park  वा  

Parking lot तनमायण गने 
 



५००० देखि १०, ००० लिटरसम्म दैतनक पानीको प्रयोग हुने भवन  

तनमायण तथा संचािन गने   

१०,००० देखि २०,००० लिटरसम्म दैतनक पानीको प्रयोग हुने भवन तनमायण तथा 
संचािन गने 

२०, ००० लिटर भधदा बढी दैतनक पानीको प्रयोग हुने भवन  

तनमायण तथा सञ्चािन गने 
  
  

१ देखि ५ हेतटरसम्मको क्षेत्रमा आवास ववकास गने ५ हेतटरभधदा बढी क्षेत्रमा आवास ववकास गने 

 २०, ००० घनलमटरभधदा बढी माटो पुने तथा माटो काटी Site Develop गने कृवष योग्य भूलममा शहरीकरण गने 
उद्र्ोग र व्र्िसार् वन बाहेक अधय क्षेत्रमा १० हेतटरसम्मको क्षेत्रमा औद्योधगक राम  

स्थापना गने  
दैतनक १ मे.ट. भधदा बढी धचया, कफी, जडडबुटी आदद प्रशोिन गने उद्योग 
स्थापना गने 

 

दैतनक २५ मेदिक टनसम्म वािुवा प्रशोिन उद्योग स्थापना गने दैतनक २५ मेदिक टनभधदा बढी वािुवा प्रशोिन गने उद्योग स्थापना गने   
नदी नािा सतहबाट दैतनक १०० घनलमटर सम्म वािुवा, राभेि, धगिाय माटो  

तनकाल्ने  
दैतनक १००० मेदिक टनसम्म क्षमताको क्रसर उद्योग स्थापना गने दैतनक १००० मे.ट. भधदा बढी क्षमताको क्रसर उद्योग स्थापना गने 

मेलशन उपकरणमा १ देखि ५ करोड रुपैया सम्म िगानी भएको वकय सप  

(ममयतसंभार समेत) स्थापना तथा सञ्चािन गने  
दैतनक १० मेदिक टन भधदा बढी िाद्य पदाथय उत्पादन गने उद्योग  

स्थापना गने  
 

 पाइपिाइन बाहेक व्यापाररक प्रयोजनको िाधग प्रतत सेकेण्ड १० लिटर भधदा 
बढीको दरिे पानी प्रशोिन गने उद्योग स्थापना गने  

 

 बावषयक ३ करोड गोटासम्म उत्पादन क्षमता भएको पोिेको इटा,  
टायि आदद बनाउने उद्योग स्थापना गने 

 

 दैतनक १० हजार भधदा बढी Compressed Bricks Hollow  

Bricks/Blocks उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने 
 

 Mosquito Repellent (झोि, तवाइि,ट्याबिेट, िोसन), िुप आदद  

उत्पादन गने उद्योग स्थापना गने  
 

 परम्परागत घरेिु उद्योग बाहेकका िागो तथा कपडा रङ्ग्गाई वा िुिाई वा 
छपाई गने उद्योग (गिैचा, पन्स्मना समेत) स्थापना गने  

 

 गाडी, मोटरसाईकि, अटोररतसा आदद तथा दैतनक १०० थान  

भधदा बढी साइकि/ररतसा (इधिन वा ववद्युत प्रयोग नगरी)  

एसेम्बलिङ गने उद्योग स्थापना गने 

 

स्िास््र् १६ देिी २५ शैयासम्मको अस्पताि, नलसयङ्ग्ग होम वा धचक्रकत्सा व्यावसाय सञ्चािन 
गने 

२६ देिी १०० शैयासम्मको अस्पताि, नलसयङ्ग्ग होम वा धचक्रकत्सा  

व्यावसाय सञ्चािन गने  

१०० शैया भधदा बढीको अस्पताि, नलसयङ्ग्ग होम वा धचक्रकत्सा व्यवसाय  

सञ्चािन गने 
खानी दैतनक २५ मेदिक टनसम्म वािुवा प्रशोिन गने  नदीनािाको सतहबाट दैतनक १०० देिी ३०० घ.लम.सम्म वािुवा,  

राभेि र धगिाय माटो तनकाल्ने 

नदीनािाको सतहबाट दैतनक ३०० घ.लम. भधदा बढी वािुवा, राभेि र धगिाय 
माटो तनकाल्ने 

 सािरण तनमायणमुिी ढुङ्ग्गा, डेकोरेदटभ ढुङ्ग्गा, वािुवा, राभेि र औद्योधगक माटो र 
सािारण माटो उत्िननको िाधग दैतनक ५० घनलमटर सम्म उत्िनन कायय गने
  

सािारण तनमायणमुिी ढुङ्ग्गा, डेटोरेदटभ ढुङ्ग्गा, वािुवा, राभेि, औद्योधगक  

माटो र सािारण माटो दैतनक ५० देिी ५०० घनलमटरसम्म उत्िननको कायय 
गने 

सािरण तनमायणमुिी ढंुगा, डेटोरेदटभ ढुङ्ग्गा, वािुवा,राभेि, औद्योधगक  

माटो र सािारण माटोको िाधग दैतनक ५०० घ.लम. भधदा बढीको 
उत्िननको कायय गने 

कृवष तथा पशु    
  
    
  

  

महानगर/उपमहानगर क्षेत्रलभत्र तराईमा १ हेतटरभधदा बढी र अधय  

ठाउँमा ०.५ हेतटर भधदा बढी क्षेत्रमा कृवष थोक बजार स्थापना गने 

पहाडमा १ हेतटरभधदा बढी र तराईमा ५ हेतटरभधदा बढी रान्ष्िय  

वन क्षेत्र कृवषको िाधग प्रयोग गने 

 

 अनुमती प्राप्त बिशािा तनमायण गने   
 ३०,००० भधदा बढी पंक्षीजाती पाल्नको िाधग तनमायण कायय गने  
 १,००० भधदा बढी ठुिा चौपाया पाल्नको िाधग तनमायण कायय गने   
 ५,००० भधदा बढी साना चौपाया (भेडा बाख्रा) पाल्नको िाधग तनमायण   



कायय गने  

 २,००० भधदा बढी बंगुरसँुगुर पाल्नको िाधग तनमायण कायय गने     
 प्यारेण्ट र राण्ड प्यारेण्ट कुिुरापािन तथा ह्याचरी सञ्चािन गनय तनमायण  

गने 

 

 म्याद नाघेका ववषादी (सूचीत ववषादीको हकमा मात्र) को भण्डारण तथा  

ववसजयन गने 

जीवनाशक ववषादी (सूचीत ववषादीको हकमा मात्र) प्िाण्ट स्थापना गने 

 दैतनक १०,००० भधदा बढी क्षमताको दगु्ि प्रशोिन (दिुको पररकार समेत) 
उद्योग स्थापना गने  

 

 १००० मेदिन टन भधदा बढी भण्डारण क्षमता भएको कोल्ड स्टोरेज  

स्थापना गने  
 

 दैतनक २ देखि १० मेदिक टनसम्म प्राङगाररक मि उत्पादन गने उद्योग  

स्थापना गने  
दैतनक १० मेदिक टन भधदा बढी प्राङ्ग्गाररक मि उत्पादन गने उद्योग  

स्थापना गने 
खानेपानी तथा ढल  

तनमायण 

  
  
  

 

सेफ इल्ड १०० लिटर प्रतत सेकेण्ड (LPS) भधदा बढीको सतही पानीको  

स्रोत र सो पानीको ५० देखि ७५ प्रततशत सम्म सुख्िा समयमा आपूती  

गने 

सेफ इल्ड १०० लिटर प्रतत सेकेण्ड (LPS) भधदा बढी सतही पानीको  

स्रोत र सो पानीको ७५ प्रततशत भधदा बढी सुख्िा समयमा आपूती गने 

प्रतत सेकेण्ड १०० लिटर भधदा बढीको दरिे पानी प्रशोिन गने प्रतत सेकेण्ड ५०० लिटर भधदा बढी पानीको स्रोत उपयोग गने  

िानेपानी स्रोत सम्बधिी बहुउद्देश्यीय आयोजना सञ्चािन गने 
१ देखि ३ क्रक.लम.सम्मको सुरुङ तनमायण गरी िानेपानी आयोजना सञ्चािन 

 गने 

३ क्रक.लम. भधदा बढीको सुरुङ तनमायण गरी िानेपानी आयोजना सञ्चािन  

गने 
िानेपानी आयोजना सञ्चािनको िाधग २५ देखि १०० जनासम्म  

जनसंख्या ववस्थापन गने  
िानेपानी आयोजना सञ्चािनको िाधग १०० जना भधदा बढी जनसंख्या  

ववस्थापन गने 
दिटमेण्ट सदहतको ढि तनकास लसस्टम समावेश भएका िानेपानी  

आयोजना सञ्चािन गने  

जैववक तथा रासायतनक प्रदषुण हुने स्रोत वा ततनबाट प्रभाववत हुन सतने 

 भूलमगत जिश्रोतको उपयोग गने 
५० हजार देखि २ िािसम्मको जनसंख्यािाई िानेपानी आपूती गने  २ िािभधदा बढी जनसंख्यािाई िानेपानी आपूती गने 
५० हजार देखि २ िािसम्मको जनसंख्यािाई िानेपानी आपूती गनय  

नयाँ स्रोत जोड्ने  

२ िािभधदा बढी जनसंख्यािाई िानेपानी आपूती गनय नयाँ स्रोत जोड्ने 

फोहरमैला 
 व्र्िस्थापन 

१० हेतटर बढी क्षेत्रमा फैलिएको िाधसफर स्टेशन र ररसोसय ररकोभरी  

एररया सम्बधिी कायय गने 
बावषयक १,००० देखि ५,००० टनसम्म फोहोर जलमनमा भने बावषयक ५,००० टन भधदा बढी फोहोर जमीनमा भने 

 
 ५ देखि १० हेतटरसम्मको क्षेत्रमा फैलिएको िाधसफर स्टेशन र ररसोसय  

ररकोभरी एररया सम्बधिी कायय गने  

१० हेतटरभधदा बढी क्षेत्रमा फैलिएको िाधसफर स्टेशन र ररसोसय  

ररकोभरी एररया सम्बधिी कायय गने  
 ५ देखि १० हेतटरसम्मको क्षेत्रमा फैलिएको रसायन, यान्धत्रक वा जैववक 

तररकाबाट फोहोरमैिा छनौट गने, केिाउने, तह िगाउने र पुनः प्रयोग गने  

१० हेतटरभधदा बढी क्षेत्रमा फैलिएको रसायन, यान्धत्रक वा जैववक  

तररकाबाट फोहोरमैिा छनौट गने, केिाउने, तह िगाउने र पुनः प्रयोग गने 
 ५०,००० सम्म जनसंख्यािाई टेवा पुरयाउने उद्देश्यिे संचािन हुने ढि  

तनकास, सरसफाई वा फोहोर व्यवस्थापन  कायय गने   

५०,००० भधदा बढी जनसंख्यािाई टेवा पुरयाउने उद्देश्यिे संचािन  

हुने ढि तनकास, सरसफाई वा फोहोर व्यवस्थापन  कायय गने 
 ५ देिी १० हेतटरसम्मको क्षेत्रमा फैलिएको कम्पोष्ट प्िाण्ट सम्बधिी  

काम गने  

१० हेतटरभधदा बढी क्षेत्रमा फैलिएको कम्पोष्ट प्िाण्ट सम्बधिी काम गने 

  कम्तीमा १०,००० जनसंख्या भएको शहरी क्षेत्रबाट तनस्बने फोहोरमैिा गाड्ने 
काम गने 

 ५ एम.एि.डड.(MLD) क्षमतासम्मको ढि व्यवस्थापन आयोजना संचािन  

गने 

५ एम.एि.डड.(MLD) भधदा बढी क्षमताको ढि व्यवस्थापन आयोजना 
 संचािन गने 



  देहायको प्रकृतत र जुनसुकै स्तरका ितरापूणय फोहरमैिा सम्बधिी 
 तनमायण काम गनेः  

(क) फोहरमैिा संयधत्र तनमायण 

(ि) फोहोरमैिा ररकभरी प्िाण्ट तनमायण  

(ग) फोहरमैिा भने, थुपाने वा गाड्ने ठाउँको तनमायण 

(घ) फोहरमैिा भण्डारण गने ठाउँको तनमायण 

(ङ) फोहरमैिा दिटमेण्ट सुवविाको तनमायण  
   
  

 

 जोखिमपूणय फोहर पदाथय सम्बधिी देहायका काम गनेः 
(क) कम्तीमा २५ शैय्या भएको प्राथलमक स्वास््य केधर, अस्पताि वा नलसयङ्ग्ग 
होमबाट तनस्कने जैववक जोखिमपूणय पदाथयको अन्धतम तनष्कासन व्यवस्थापन 
गने 

(ि) कुनै पतन हातनकारक पदाथयिाई भष्म वा पुनः प्रयोग गनयको िाधग १ 
हेतटर वा सो भधदा बढी क्षेत्रफिको जमीन प्रयोग गने र उजाय सम्बधिी कुनै  

काम गने 

 

  



अनुसूची –२ 

(दफा ३ को उपदफा ६ सँग सम्बन्धित) 
िातािरणीर् प्रिाि पहहचान तथा अध्र्र्न सचूी 

  

k|:Tffj 5gf}6 tyf ;"rL tof/ ug]{ 
-bkmf # sf] pkbkmf -!_ b]vL -#_ / cg';"rL ! 

adf]lhd_ 

;+lIfKt jftfj/0fLo cWoog ug]{ 
-cg';"rL !sf] klxnf] dxn cGtu{t 

ug]{ k|:Tffj_ 

k|f/lDes jftfj/0fLo k/LIf0f 
ug]{ 

-cg';"rL ! sf] bf]>f] dxn cGtu{t 
kg]{ k|:tfj_ 

 

jftfj/0fLo k|efj d"NofÍg 
ug]{ 

-cg';"rL ! sf] t]>f]dxn cGtu{t 
kg]{ k|:tfj_ 

 sfo{;"rL tof/ ug]{ 
-bkmf $ sf] pkbkmf -!_ adf]lhd 

cg';"rL # sf] 9fFrfdf_ 

 

sfo{;"rL tof/ ug]{ 
-;+3Lo tyf k|b]z sfg"g adf]lhd 

x'g]_ 

sfo{;"rL tof/ ug]{ 
-bkmf $ sf] pkbkmf -!_ adf]lhd 

cg';'rL $ sf] 9fFrfdf_ 

 
 

sfo{;"rL k]z tyf :jLs[t ug]{ 
-bkmf $ sf] pkbkmf -@_ adf]lhd 

k]z ug]{ / -#_ adf]lhd k]z ePsf] !% 
lbg leq :jLs[t ug]{_ 

 

sfo{;"rL k]z tyf :jLs[t ug]{ 
-bkmf $ sf] pkbkmf -@_ adf]lhd 
k]z / -#_ adf]lhd k]z ePsf] !% lbg 

leq :jLs[[t ug]{_ 
 

sfo{;"rL k]z tyf :jLs[t 
ug]{ 

-;+3Lo tyf k|b]z sfg"g adf]lhd 
x'g]_ 

 
;fj{hlgs ;'g'jfO{sf] ;"rgf 6fF; 
tyf k|sfzg ug]{ -bkmf % sf] 
pkbkmf -#_ /   -$_  adf]lhd_ 

 

;fj{hlgs ;'g'jfO{sf] ;"rgf 6fF; tyf 
k|sfzg ug]{ -bkmf % sf] pkbkmf 

-#_ /   -$_ adf]lhd_ 

;fj{hlgs ;'g'jfO{sf] ;"rgf 6fF; 
tyf k|sfzg ug]{ -;+3Lo tyf 
k|b]z sfg"g adf]lhd x'g]_ 

 
;fj{hlgs ;'g'jfO{sf] cfof]hgf 

ug]{  -;+3Lo tyf k|b]z sfg"g 

adf]lhd_ 

 

;fj{hlgs ;'g'jfO{sf] cfof]hgf ug]{  
-bkmf % adf]lhd_ 

;fj{hlgs ;'g'jfO{sf] cfof]hgf ug]{  
-bkmf % adf]lhd_ 

 

;ft lbgsf] ;fj{hlgs ;"rgf 6fF; tyf 
k|sfzg ug]{ -bkmf ^ sf] pkbkmf 
-#_, -$_ / -%_ adf]lhd cg';"rL * 

sf] 9fFrfdf_ 

;ft lbgsf] ;fj{hlgs ;"rgf 6fF; tyf 
k|sfzg ug]{ -bkmf ^ sf] pkbkmf -
#_, -$_ / -%_ adf]lhd cg';"rL * sf] 

9fFRffdf_  

 

;fj{hlgs ;"rgf 6fF; tyf 
k|sfzg ug]{-;+3Lo tyf 

k|b]z sfg"g adf]lhd x'g]_ 

 

;+lIfKt jftfj/0fLo cWoog 

k|ltj]bg tof/ ug]{ -bkmf ^ 

sf] pkbkmf -!_ / -@_ adf]lhd 
cg';'rL ^ sf] 9fFrfdf_ 

 

k|f/lDes jftfj/0fLo k/LIf0f 
k|ltj]bg tof/ ug]{ -bkmf ^ sf] 

pkbkmf  
-!_ / -@_ adf]lhd cg';"rL & sf] 

9fFrfdf_ 

jftfj/0fLo k|efj d"NofÍg 
k|ltj]bg tof/ ug]{ -;+3Lo 

tyf k|b]z sfg"g adf]lhd x'g]_ 

;+lIfKt jftfj/0fLo cWoog 
k|ltj]bgk]z ug]{-bkmf & sf] 

pkbkmf -!_ adf]lhd_ 

 

k|f/lDes jftfj/0fLo k/LIf0f 
k|ltj]bg k]z ug]{-bkmf & sf] 

pkbkmf -!_ adf]lhd_ 

jftfj/0fLo k|efj d"NofÍg 
k|ltj]bg k]z ug]{ -;+3Lo tyf 

k|b]z sfg"g adf]lhd x'g]_ 

;+lIfKt jftfj/0fLo cWoog 
k|ltj]bg :jLs[t ug]{-bkmf & 
sf] pkbkmf -$_ / -%_ adf]lhd 

k|fKt ePsf] !% lbg leq_ 

 

k|f/lDes jftfj/0fLo k/LIf0f 
k|ltj]bg  :jLs[[t ug]{ -bkmf & sf] 

pkbkmf -$_ /-%_ adf]lhd k|fKt 
ePsf] !% lbg leq_ 

jftfj/0fLo k|efj d"NofÍg 
k|ltj]bg k]z ug]{ -;+3Lo tyf 

k|b]z sfg"g adf]lhd x'g]_ 

k|:tfj sfof{Gjog tyf cg'udg 

ug]{  
-bkmf ( b]lv !% adf]lhd_ 

 

k|:Tffj sfof{Gjog tyf cg'udg 
ug]{  

-sfo{ljlwsf] bkmf ( b]lv -!%_ 
adf]lhd_ 

k|:tfj sfof{Gjog tyf cg'udg 
ug]{ -;+3Lo / k|b]z sfg"g 

adf]lhd x'g]_ 



ि. गाउँपालिकाको अधिकार के्षत्र लभत्रका प्रस्तावको ववषयगत के्षत्र तथा प्रकृतत: 

• वन, वकृ्षारोपण तथा हररयािी के्षत्र : नया ँबनस्पतत उद्यान, वन वीउ वगैचा र प्राणी उद्यान (धचडडयािाना) तनमायण, वाि उद्यान 
तनमायण । 

• सडक के्षत्र : स्थानीय नयाँ सडक तनमायण तथा स्तरोधनतत, १०० लमटर सम्मको पुि तनमायण । 
• पययटन के्षत्र : स्थानीय तहबाट अनुमतत ददने होटि वा ररसोटय स्थापना तथा सञ्चािन । 
• उजाय, जिस्रोत र लसचंाई के्षत्र : लिफ्ट लसचंाई, पहाड लभरािो पािोमा लसचंाई, बहुउद्देशीय जिाशय तनमायण, ववद्युत प्रसारण िाईन 

तनमायण तथा ववस्तार, ववद्युत उत्पादन । 
• आवास, भवन, वस्ती तथा शहरी ववकास के्षत्र : आवासीय, व्यवसातयक र दबुै प्रकृततको भवन तनमायण, जग्गा ववकास आयोजना, 

आवास ववकास काययक्रम । 
• उद्योग तथा व्यवसाय के्षत्र : औद्योधगक राम, धचया, कफी, जडडबुटी आदद प्रशोिन उद्योग, वािवुा प्रशोिन वा क्रसर उद्योग इट्टा 

टायि उद्योग । 
• स्वास््य के्षत्र : अस्पताि, नलसयङ्ग्ग होम वा धचक्रकत्सा व्यवासाय स्थापना र सञ्चािन  

• लशक्षा के्षत्र : लशक्षण अस्पताि स्थापना र संचािन  

• िानी के्षत्र : ढुङ्ग्गा, वािुवा, राभिे र धगिाय माटो तनकाल्ने कायय 
• कृवष के्षत्र : व्यवसातयक पशुपंक्षीपािन, कृवष थोक बजार स्थापना र विशािा तनमायण  

• िानेपानी तथा ढि तनकास के्षत्र : दिटमेण्ट सदहतको ढि तनकास तथा िानेपानी आयोजना सञ्चािन, िानेपानी आपूती 
• फोहोरमैिा व्यवस्थापन के्षत्र : फोहोरमैिा जमीनमुनी व्यवस्थापन, रसायन, यान्धत्रक वा जैववक तररकाबाट फोहोमैिा छनौट गने, 

केिाउने, तह िगाउने र पनुः प्रयोग 

ग. वातावरणीय अध्ययनको प्रकार 

• संक्षक्षप्त वातावरणीय अध्ययन 

• प्रारन्म्भक वातावरणीय अध्ययन 

• वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्ग्कन 

घ. वातावरणीय अध्ययनका िाधग त्याङ्ग्क तथा वववरण सङ्ग्किन सूची तथा अध्ययन ववधि र औजार 

िातािरणीर् अध्र्र्न सभबन्िी त्र्ाङ्क सङ्कलन सूची अध्र्र्न विधि तथा औजार 

 

जैववकः वनस्पतत, जीवजधतु, प्राकृततक वासस्थान, वन जङ्ग्गि तथा 
जैववक र पाररन्स्थततकीय वववविता 

• िरातिीय दहडाई तथा प्रत्यक्ष अविोकन 

• अप्रक्ष्यक्ष संकेत सवेक्षण वा तयामेरा ियावपङ 

• नमूना सवेक्षण 

• मुख्य जातनफकार अधतवायताय तथा िक्षक्षत समूह छिफि 

भौततक तथा रासायतनक वातावरणः जमीन, वायमुण्डि, पानी, ध्वतन, 

मानव तनलमयत वस्त,ु हावा, भोगोलिक र भौगलभयक न्स्थतत, जिवाय ु
पररवतयन तथा ववपद जोखिमको अवस्था 

• िरातिीय दहडंाई तथा प्रत्यक्ष अविोकन 

• हावा, पानी तथा माटोको नमूना सवेक्षण  

• ध्वतनको तहगत मापन तथा प्रदषूणको अवस्था पदहचान आदद 

सामान्जक आधथयकः जनसंख्या, ववस्थापन, जनस्वास््य, उद्यम व्यवसाय 
तथा जीववकोपाजयन, उत्पादनलशि श्रोत सािन, सामान्जक मूल्यमाधयता 

• प्रत्यक्ष अविोकन 

• जनगणना तथा घरपररवार सवेक्षण 

• िक्षक्षत समूह तथा सरोकारवािा छिफि 

• मुख्य जातनफकार अधतवायताय 
• सावयजतनक बहस 



• मेडडया सवेक्षण तथा रेकडय 
साँस्कृततकः सास्कृततक सम्पदा, िालमयक तथा साँस्कृततक मूल्य 
माधयाताहरु तथा चािचिन 

• सहभाधगतामूिक अविोकन 

• िक्षक्षत समूह तथा सरोकारवािा छिफि 

• मुख्य जातनफकार अधतवायताय 
• सावयजतनक बहस 

अधयः सेवा सुवविा उपिबिता र उपयोगसहभाधगतामूिक अविोकन • िक्षक्षत समूह तथा सरोकारवािा छिफि 

• मुख्य जानीफकार अधतवायताय 
• सावयजतनक बहस 

 

ङ. वातावरणीय अध्ययनका प्रमुि सवािहरुको प्राथलमकता तनिायरण 

• जैववक तथा पाररन्स्थततकीय 

• भौततक तथा रासायतनक 

• सामान्जक, आधथयक र साँस्कृततक 

• जिवाय ुपररवतयन तथा ववपद जोखिम 

• अधय 

च. वातावरणमा पनय सतन ेसकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव पदहचान, आकँिन तथा प्राथलमकता तनिायरण 

िातािरणीर् प्रिािका िेत्र सकारात्मक प्रिाि नकारात्मक प्रिाि 

क. तनमायण अतिको चरण 

जैववक   

भौततक तथा रसायतनक   

सामान्जक तथा आधथयक   

साँस्कृततक   

अधय   

ि. तनमायणको चरण   

जैववक   

भौततक तथा रासायतनक   

सामान्जक तथा आधथयक   

साँस्कृततक   

अधय   

ग. सञ्चालनको चरण   

जैववक   

भौततक तथा रसायतनक   

सामान्जक तथा आधथयक   

साँस्कृततक   

अधय   

  



अनुसूची –३ 

(दफा ४ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) 

संक्षिप्त िातािरणीर् अध्र्र्न सभबन्िी कार्यसूचीको ढाचँा 

(आवरण पषृ्ठको ढाँचा) 

............. (प्रस्तावको नाम)................... 

संक्षक्षप्त वातावरणीय अध्ययनको काययसूची 

......................................................... 

प्रततवेदन पेश गररने तनकायको नाम र ठेगाना : 

प्रस्तावक : 

.............( प्रस्तावकको नाम र ठेगाना) 

...........( मदहना ) , ................. (वषय) 

 

१. प्रततवेदन तयार गन ेव्यन्तत वा संस्थाको नाम र ठेगाना : 
२. प्रस्तावको : 

• सामाधय पररचय 

• आयोजना तथा काययक्रमको वववरण 

• आयोजना तथा काययक्रमको आवशयकता तथा साधदलभयकता 
३. प्रततवेदन तयार गदाय ववचार गनुय पने नीतत ऐन, तनयम, तनदेलशका तथा अधतरान्ष्िय सन्धि सम्झौता : 
४. प्रस्ताव कायायधवयन गदाय वातावरणमा पन ेिास सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव : 

• जैववक तथा पाररस्थततकीय : 
• भौततक : 
• सामान्जक – आधथयक : 
• साँस्कृततक : 
• रासायतनक : 

५. प्रस्तावको कायायधवयनबाट वातावरणमा पने प्रभावको रोकथामका ववषय : 
६. प्रस्ताव कायायधवयन गदाय अनगुमन गनुय पन ेववषय : 
७. जिवायु पररवतयन अनकुुिन र ववपद जोखिम पन ेअसर : 
८. अधय आवश्यक ववषय : 
  



अनुसूची –४ 

(दफा ४ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) 
प्रारम्भिक िातािरणीर् परीिण सभबन्िी कार्यसूचीको ढाचँा 

(आवरण पषृ्ठको ढाँचा) 
.............. (प्रस्तावको नाम)................... 

प्रारन्म्भक वातावरणीयको काययसूची 
........................................................ 

प्रततवेदन पेश गररने तनकायको नाम र ठेगाना : 
प्रस्तावक : 

.............(प्रस्तावकको नाम र ठेगाना) 
...........(मदहना) , ................. (वषय) 

 

१. प्रततवेदन तयार गन ेव्यन्तत वा संस्थाको नाम र ठेगाना : 

२. प्रस्तावको : 

सामाधय पररचय 

• आयोजना तथा काययक्रम वववरण  

• आयोजना तथा काययक्रमको आवश्यकता र साधदलभयकता 

३. प्रततवेदन तयार गदाय अपनाउन ुपने ववधि : 

४. प्रततवेदन तयार गदाय ववचार गनुय पने नीतत ऐन, तनयम, तनदेलशका तथा अधतरान्ष्िय सन्धि सम्झौताः 

५. प्रततवेदन तयार गदाय िाग्नेः 

• समय : 
• अनुमातनत बजेट : 
• आवश्यक त्याङ्ग्क तथा सूचना : 

६. प्रस्ताव कायायधवयन गदाय वातावरणमा पन ेिास सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव : 

• जैववक तथा पाररन्स्थततकीय : 
• भौततक : 
• सामान्जक आधथयक : 
• साँस्कृततक : 
• रासायतनक : 

७. प्रस्ताव कायायधवयनका ववकल्प : 

• डडजाइन : 
• आयोजना स्थि : 



• प्रववधि र सञ्चािन ववधि, समय तालिका, प्रयोग हुन ेकच्चा पदाथय : 
• अधय कुरा : 

८. प्रस्तावको कायायधवयनबाट वातावरणमा पने प्रभावको रोकथामका ववषय : 

९. प्रस्ताव कायायधवयन गदाय जिवायु पररवतयन र ववपद जोखिममा पने असरसम्बधिी ववषय : 

१०. प्रस्ताव कायायधवयन गदाय अनगुमन गनुय पन ेववषय : 

११. अधय आवश्यक ववषय 

  



अनुसूची –५ 

(दफा ५ को उपदफा (७) सँग सम्बन्धित) 

साियजतनक सुनुिाईको प्रकक्रर्ा तथा ढाचँा 

वातावरणीय अध्ययन तथा ववश्िेषण, नीततगत तथा कानूनी व्यवस्थाको सवयमाधयता अनुकुि हुने गरी वातावरणीय अध्ययन प्रक्रक्रयामा 
गररने सावयजतनक सुनुवाईको काययववधि देहाय अनुसारको हुनेछ: 

१. वातावरणीय अध्ययनको िाधग सावयजतनक सुनुवाई 

– प्रस्ताववत ववकास तनमायण सम्बधिी कायय वा आयोजना तथा काययक्रमको बारेको तनणयय प्रक्रक्रयामा सकारात्मक प्रभाव पानय 
सरोकारवािा र प्रस्तावकबीच िुल्िा अधतकृय या गरी ववचार र राय/सुझाव प्रस्तुत गन ेमञ्च 

– सामाधयतः प्रस्तावको असर के्षत्रलभत्र प्रस्तावक तनकायबाट सावयजतनक सुनुवाईको आयोजना 
– सावयजतनक सुनुवाई काययक्रमको स्वतधत्र पेशागत ववज्ञहरुद्िारा सहजीकरण 

२. वातावरणीय अध्ययन प्रक्रक्रयामा गररने सावयजतनक सनुुवाई काययक्रमको उद्देश्य 

– प्रस्ताववत आयोजना तथा काययक्रम सम्बधिमा वातावरणीय अध्ययनको तनष्कषय बारे प्रभाववत समदुायिाई प्रस्तावकबाट जानकारी 
गराउने मञ्चको आयोजना गने 

– प्रस्ताववत आयोजना तथा काययक्रम के्षत्रको िरातिीय वास्तववक अवस्था र वातावरणीय अध्ययनबाट प्राप्त तनष्कषयको शुद्िता 
पुष्ट्याई तथा रुज ुगन े

– वातावरणीय अध्ययन प्रक्रक्रयामा सम्बन्धित प्रभाववत पक्ष तथा सरोकारवािाहरुसँग प्रयायप्त मात्रामा परामशय गररएको तथा तनणयय 
प्रक्रक्रयामा समावेश गराइएको कुराको सुतनन्श्चत गन े

– प्रभाववत, रुची राख्ने तथा सरोकारवािा पक्षि ेआफूिाई महत्वपूणय िागेका र सम्बन्धित ववषयमा ववचार प्रस्तुत गन ेअबसर प्रदान 
गने 

– प्रस्ताववत आयोजना तथा काययक्रम र वातावरणीय सरोकारको ववषयमा स्थानीय सरकारको प्रततवद्िता र प्रभावकारी जनसहभाधगता 
प्रवद्यिन गन े

३. सावयजतनक सुनुवाईको बारेमा सावयजतनक सूचना तथा जानकारी  

– सावयजतनक सुनुवाईको लमतत, समय र स्थान 

– सावयजतनक सुनुवाई हुने प्रस्ताव वा आयोजना तथा काययक्रम बारे जानकारी 
– सहजकताय, गाउँ/नगरपालिकाकापदाधिकारी, कमयचारी र नागररक समाजका प्रतततनधिको धचनारी 
– सुनुवाईमा सहभागी हुन ेसहभाधगको जानकारी  

– काययपालिका काययिय, सम्बन्धित वडा कायायिय िगायत सावयजतनक स्थिमा सूचना टाँस 

– स्थानीय वप्रण्ट तथा अनिाईन लमडडयामा सचूना प्रकाशन 

– रेडडयो, टेलिलभजन, सामान्जक सञ्जािबाट सूचना सम्पे्रषण 

– सूचना प्रसारण गदाय स्थानीय भाषामा समेत गनुय पन े

४. सावयजतनक सुनुवाईको प्रक्रक्रया तथा काययववधि 

४.१ पररचय काययक्रम 



– अध्ययनकताय तथा सहजकताय, 
– गाउँ/नगरपालिकाका पदाधिकारी र सम्बन्धित कमयचारी,  
– समुदाय तथा िक्षक्षत समूहका प्रतततनधि,  

– नागररक समाज वा गैससका प्रतततनधि,  

– प्रस्ताववत आयोजना तथा काययक्रमका िाभान्धवत तथा सभंाव्य प्रभाववत समुदाय वा सहभागी,  
– स्थानीय जातनफकार र ववषयववज्ञ, 

– स्थानीय राजनीततक दिका प्रतततनधि ।  

४.२ सावयजतनक सनुुवाईको ध्येय तथा उद्देश्यबारे जानकारी तथा प्रस्तुती 

– आयोजनाको ववस्ततृ पररयोजना प्रस्ताव वा काययक्रमको व्यवसातयक कायययोजना 
– प्रस्ताववत आयोजना तथा काययक्रमको सम्बधिमा स्थिगत अविोकन, अध्ययन र परामशयबाट प्राप्त सूचना तथा वववरण 

– प्रस्ताव (आयोजना तथा काययक्रम) बाट स्थानीय जनता, स्थानीय तह, न्जल्िािाई पुग्ने प्रमुि फाइदाहरु  

– प्रस्ताव कायायधवयनबाट स्थानीय जनता, स्थानीय तह, न्जल्िािाई पगु्ने नकारात्मक असरहरु 

– नकारात्मक असर धयूनीकरणमा उपायहरु 

४.३ प्रस्तावको सम्बधिमा प्रभाववत समुदाय तथा अधय सरोकारवािाको िारणा तथा सवाि प्रस्तुती 

– प्रस्तावको कायायधवयन सम्बधिमा प्रभाववत समुदायका ववचार तथा सवाि 

– प्रस्तावको कायायधवयन सम्बधिमा सरोकारवािाको ववचार तथा सवाि 

४.४ प्रस्तावकको प्रततक्रक्रया  

– प्रस्ताव कायायधवयनबाट हुने मखु्य समस्या तथा सबाि बारे प्रस्तावकको राय तथा ववचार 

– समस्या तथा सबािको सम्बोिनबारे प्रस्तावकको प्रततवद्िताबारे जानकारी 

४.५ ववषयववज्ञ तथा सहजकतायबाट तनष्कषय तथा सुझाव प्रस्तुती 

– काययक्रममा प्रस्तुत तथा उठाइएका सवािहरुको ववषयववज्ञ तथा सहजकतायद्िारा संकिन तथा सँस्िेषण 

– ववषयववज्ञ तथा सहजकतायद्िारा तनष्कषय तथा सुझावबारे प्रस्तुती र जानकारी 
– सावयजतनक सुनुवाईको प्रक्रक्रया, छिफिका ववषय, तनष्कषय र सुझाव समावशे प्रततवेदन तयारी 
– प्रततवेदन प्रस्तावक समक्ष पशे  

५. सहभाधगता 

– ववषयववज्ञ तथा सहजकताय  

– प्रभाववत समुदाय तथा समूहको प्रतततनधि, िक्षक्षत वगय तथा समुदाय 

– सम्बन्धित वडाका वडाअध्यक्ष वा वडा सलमततका सदस्यहरु  

– गाउँपालिकाका प्रमुि, प्रतततनधि तथा सम्बन्धित कमयचारीहरु 

– नागररक समाज, समुदायमा आिाररत समाज तथा लमडडयाका प्रतततनधि 

– प्रस्तावक संस्थाका प्रतततनधिहरु   

  



अनुसूची –६ 

(दफा ६ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) 
संक्षिप्त िातािरणीर् परीिण प्रततिेदनको ढाँचा 

१. प्रततवेदन तयार गन ेव्यन्तत वा संस्थाको नाम र ठेगाना : 
२. प्रस्तावको सारांश : 
३. प्रततवेदनमा रहनु पन ेववषयः 

• प्रस्तावको उद्देश्य, 

• प्रस्ताव कायायधवयन हुन ेके्षत्रको ववस्ततृ वववरण, 

• प्रस्ताव तयारीमा त्याङ्ग्क सङ्ग्किन र ववश्वेषणको ववधि, 

• प्रस्ताव कायायधवयनबाट वातावरणमा पन ेसकारात्मक प्रभाव, 

• प्रस्ताव कायायधवयनबाट वातावरणमा पन ेनकारात्मक प्रभाव, 

• वातावरणीय व्यवस्थापन योजना, 
• अधय आवश्यक कुरा, 
• सधदभय सामारी । 

४. प्रततवेदनमा समावेश हुने वातावरणीय योजनाको िाका देहायबमोन्जम हुनेछः 

ववषयगत के्षत्र सकारात्मक प्रभावको  

बढोत्तरीका क्रक्रयाकिाप 

के गने? कहाँ  

गने? 

कसरी  

गने? 

कदहिे  

गने? 

कसिे  

गने? 

अनुमातनत बजेट  

जनशन्तत र समय 

अनुगमन तथा  

मूल्याङ्ग्कन ववधि 

भौततक के्षत्र         

जैववक के्षत्र         

सामान्जक के्षत्र         

साँस्कृततक के्षत्र         

अधय         

ववषयगत के्षत्र नकारात्मक प्रभावको  

धयूनीकरणका क्रक्रयाकिाप 

के गने? कहाँ  

गने? 

कसरी  

गने? 

कदहिे  

गने? 

कसिे  

गने? 

अनुमातनत बजेट  

जनशन्तत र समय 

अनुगमन तथा  

मूल्याङ्ग्कन ववधि 

भौततक के्षत्र         

जैववक के्षत्र         

सामान्जक के्षत्र         

साँस्कृततक के्षत्र         

अधय         

         

 

रष्टव्य:–  (१) वातावरण व्यवस्थापन योजनाको प्रस्तावमा आयोजना तनमायण अतघ, तनमायण तथा सञ्चािनको चरणका िाधग अिग अिग 
रुपमा उल्ििे गनुय पनेछ ।  

   (२) प्रततवेदन तयार गदाय आवश्यकता अनुसार त्याङ्ग्क, नतशा, धचत्र, तालिका, चाटय, राफ संिग्न गनुय पनेछ ।  

   (३) संक्षक्षप्त वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन नेपािी भाषाको युतनकोडमा फण्ट साइज १२ मा टाइप गरी िेखिएको हुन ु पनेछ । 
प्रततवेदनको प्रत्येक पानाको तिमाधथ १–१ इञ्च, बायाँ १.२ इञ्च र दायाँ १ इञ्च िािी रािी पानाका दवुैतफय  वप्रधट गरी स्पाइरि बाइन्ण्डङ 
गरेको हुनु पनेछ । 



अनुसूची –७ 

(दफा ६ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) 

प्रारम्भिक िातािरणीर् परीिण प्रततिेदनको ढाचँा 

 

१. प्रततवेदन तयार गन ेव्यन्तत वा संस्थाको नाम र ठेगाना : 

२. प्रस्तावको सारांश : (प्रस्तावको कायायधवयनबाट वातावरणमा पनय सतने प्रभावको सम्बधिमा देहायका कुरा संके्षपमा उल्िेि गने) 

• प्रस्तावको उद्देश्य : 
• भू–उपयोग पने असर : 
• वातावरणमा पन ेप्रततकूि प्रभाव : 
• जनस्वास््य तथा मानव जीवनमा पने असर : 
• जनसङ्ग्ख्या र जीववकोपाजयनमा पने असर : 
• स्थानीय पूवायिारमा हुन ेक्षतत : 
• जिवाय ुपररवतयन तथा ववपद उत्थानलशितामा पने असर : 
• अधय आवश्यक कुरा : 

३. प्रस्तावको सम्बधिमा देहायका कुरा स्पष्ट िुिाउन ुपने : 

(क) प्रस्तावको क्रकलसम : 

• प्रशोिन गने, 
• उत्पादन गने, 
• जडान गने, 
• सेवा प्रवाह गने, 
• अधय । 

(ि) डेलिभरी गने भए के कस्तो वस्तु डेलिभरी गन े: 

(ग) प्रस्तावको : 

• जडान क्षमता : 
• प्रततददन वा वषय कतत घण्टा सञ्चािन हुन े: 

(घ) प्रस्ताव कायायधवयन हँुदा तनष्कासन हुने (कतत समय सञ्चािन हँुदा कतत पररमाणमा तनष्कासन हुने हो ) िुिाउनु पने : 

• ठोस 

• तरि 

• हावा 
• ग्याँस 

• ध्वतन 



• िूिो 
• अधय । 

(च) प्रयोग हुने ऊजायको : 

• क्रकलसम : 
• स्रोत : 
• िपत हुन ेपररमाण (प्रततघण्टा, ददन र वषयमा) : 

  (छ) जनशन्ततको आवश्यकता कतत पने : 

  (ज) प्रस्ताव कायायधवयन गनय आवश्यक पन े: 

• कुि पूँजी : 
• चािु पूँजी : 
• जलमनको के्षत्रफि : 
• भवन र ततनका क्रकलसम : 
• मेलसनरी औजार : 
• अधय : 

   (झ) प्रस्ताव कायायधवयन हुन ेके्षत्रको ववस्ततृ वववरण : 

• नतसा : 
• सो के्षत्र र वररपररको जनसंख्या र बसोबासको न्स्थतत : 
• प्रस्ताव कायायधवयन हुन ेके्षत्रको आसपासमा कुनै संवेदनशीि धचज वा वस्तु रहेको भए त्यस्ता धचजवस्तुको वववरण : 
• हािको न्स्थतत : 
• पानीको स्रोत : 
• फोहरमैिा फ्याँतने वा प्रशोिन गने व्यवस्था : 
• प्रस्ताव कायायधवयन हुन ेठाउँमा आवत जावत गन ेबाटो : 
• उत्पादन प्रक्रक्रया : 
• प्रववधिको वववरण : 
• अधय आवश्यक कुरा : 

४. प्रस्ताव कायायधवयन गदाय वातावरणमा पन ेप्रभाव : 

(क) सामान्जक, आधथयक र साँस्कृततक के्षत्रमा पन ेप्रभाव : 

• मानव स्वास््यमा पन ेप्रभाव : 
• जीववकोपाजयनमा पन ेप्रभाव : 
• िेती योग्य जलमनमा हन ेक्षय : 
• वन जङ्ग्गिमा पुग्न ेक्षय : 
• सामान्जक, साँस्कृततक र िालमयक मूल्य माधयतामा हुन ेपररवतयन : 
• अधय : 



(ि) जैववक प्रभाव : 

• जनसङ्ग्ख्या : 
• वनस्पतत तथा जीवजधतु : 
• प्राकृततक वासस्थान र समुदाय : 

(ग) भौततक प्रभाव : 

• जलमन : 
• वायुमण्डि : 
• पानी : 
• ध्वतन : 
• मानव तनलमयत वस्तु : 
• जिवाय ु: 
• अधय : 

५. प्रभाव कायायधवयनका ववकल्प : 

  डडजाइन : 

  आयोजना स्थि : 

  प्रक्रक्रया, समय–तालिका : 

  प्रयोग हुने कच्चा पदाथय : 

  अधय कुरा : 

६. वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको िाका : 

७. अधय आवश्यक कुरा : 

८. प्रततवेदनमा समावेश हुने वातावरणीय योजनाको िाका देहाय बमोन्जम हुनछे : 

ववषयगत के्षत्र सकारात्मक प्रभावको बढोत्तरीका 
क्रक्रयाकिाप 

के गने? कहाँ गने? कसरी गने? कदहिे गने? कसिे गने? अनुमातनत बजेट जनशन्तत 
र समय 

अनुगमन तथा 
मूल्याङ्ग्कन ववधि 

भौततक के्षत्र         

जैववक के्षत्र         

सामान्जक के्षत्र         

साँस्कृततक के्षत्र         

अधय         

ववषयगत के्षत्र नकारात्मक प्रभावको धयनूीकरणका 
क्रक्रयाकिाप 

के गने? कहाँ गने? कसरी गने? कदहिे गने? कसिे गने? अनुमातनत बजेट जनशन्तत 
र समय 

अनुगमन तथा 
मूल्याङ्ग्कन ववधि 

भौततक के्षत्र         



जैववक के्षत्र         

सामान्जक के्षत्र         

साँस्कृततक के्षत्र         

अधय         

         

 

रष्टव्य:–  (१) वातावरण व्यवस्थापन योजनाको प्रस्तावमा आयोजना तनमायण अतघ, तनमायण तथा सञ्चािनको चरणका िाधग अिग अिग 
रुपमा उल्ििे गनुय पनेछ ।  

   (२) प्रततवेदन तयार गदाय आवश्यकता अनुसार त्याङ्ग्क, नतशा, धचत्र, तालिका, चाटय, राफ संिग्न गनुय पनेछ ।  

   (३) संक्षक्षप्त वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन नेपािी भाषाको युतनकोडमा फण्ट साइज १२ मा टाइप गरी िेखिएको हुन ु पनेछ । 
प्रततवेदनको प्रत्येक पानाको तिमाधथ १–१ इञ्च, बायाँ १.२ इञ्च र दायाँ १ इञ्च िािी रािी पानाका दवुैतफय  वप्रधट गरी स्पाइरि बाइन्ण्डङ 
गरेको हुनु पनेछ । 

  



अनुसूची –८ 

(दफा ६ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित) 

िातािरणीर् अध्र्र्न प्रततिेदन सभबन्िी साियजतनक सूचनाको ढाँचा 

 

.............. आयोजना/काययक्रमको वातावरणीय अध्ययन प्रततवेदन तयारी सम्बधिी सावयजतनक सचूना 

(प्रकाशन लमतत ....................) 

........... प्रदेश ............ न्जल्िा ................ गाउँपालिका ................ (प्रस्तावकको नाम उल्िेि गने) द्वारा देहाय बमान्जमको प्रस्ताव 
कायायधवयन गनय िाधगएको छ । 

प्रस्तावकको नाम र ठेगाना ............ नाम ......... ठेगाना ........... (ईमेि) ........... फोन न.ं 
प्रस्तावको व्यहोरा आयोजना / काययक्रमको मुख्य ववषेशता उल्िेि गन े

प्रभाव पनय सतन ेके्षत्र .......... न्जल्िा ......... गाउँपालिका/नगरपालिका .......... वड ँनं. 
 

माधथ उन्ल्िखित प्रस्तावको वातावरणीय अययन प्रततवेदन तयारी गने क्रममा सो के्षत्रको जैववक तथा पाररन्स्थततकीय प्रणािी, प्राकृततक तथा 
भौततक प्रणािी, सामान्जक तथा आधथयक प्रणािी र साँस्कृततक प्रणािीहरु बीच के कस्तो सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव पदयछ भनी 
यक्रकन गनय ................. गाउँपालिका, ..............वडा सलमतत, ववद्यािय, स्वास््य संस्था तथा सरोकारवािा व्यन्तत वा संस्थाको राय सुझाव 
लिन आवश्यक भएकोि ेयो सावयजतनक सूचना प्रकाशन भएको लमततिे सात ददन लभत्र देहायमा उन्ल्िखित ठेगानामा आई पुग्न ेगरी लिखित 
राय सुझाव उपिब्ि गराई ददनु हुन अनुरोि गररधछ । 

प्रस्तावकको नाम र ठेगाना ............ नाम ......... ठेगाना ........... (ईमेि) ........... फोन न.ं 
परामशयदाताको नाम र ठेगाना ............ नाम ......... ठेगाना ........... (ईमेि) ........... फोन न.ं 
 

  



अनुसूची –९ 

(दफा ६ को उपदफा (८) सँग सम्बन्धित) 

िातािरणीर् अध्र्र्न प्रततिेदन तर्ार गने विज्ञ तथा अध्र्र्न टोली 

 

क. संक्षक्षप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रततवेदन तयारी संिग्न हुने ववशेषज्ञहरुः  

१. भौततक ववकास ववज्ञ (Physical Development Expert) : सम्बन्धित ववषय जस्तैः लसलभि वा मेकातनकि इन्ञ्जतनयररङ्ग्ग, भगूभयशास्त्र, 

भूववज्ञान, आक्रकय टेतट, हाइड्रोिोजी वा अधय सम्बन्धित ववषयमा स्नातकोत्तर उपािी हालसि गरी कम्तीमा तीन वटा वातारणीय 
अध्ययन काययमा अनुभव भएको  

2. वातावरणववद (Environmental Expert): वातावरण ववज्ञान वा इन्ञ्जतनयररङ्ग्गमा स्नातकोत्तर उपािी हालसि गरी कम्तीमा तीन वटा 
वातारणीय अध्ययन काययमा अनभुव भएको  

3. सामान्जक आधथयक ववज्ञ (Socio-economic Expert) : समाज ववज्ञान वा अथयशास्त्रमा स्नातकोत्तर उपािी हालसि गरी कम्तीमा तीन 
वटा वातारणीय अध्ययन काययमा अनुभव भएको  

 

ि. प्रारन्म्भक वातावरणीय परीक्षण तथा प्रततवेदन तयारी संिग्न हुने ववशेषज्ञहरुः  

1. भौततक ववकास ववज्ञ (Physical Development Expert) : सम्बन्धित ववषय जस्तैः लसलभि वा मकेातनकि इन्ञ्जतनयररङ्ग्ग, भगूभयशास्त्र, 

भूववज्ञान, आक्रकय टेतट, हाइड्रोिोजी वा अधय सम्बन्धित ववषयमा स्नातकोत्तर उपािी हालसि गरी कम्तीमा तीन वटा वातारणीय 
अध्ययन काययमा अनुभव भएको  

2. वातावरणववद (Environmental Expert): वातावरण ववज्ञान वा इन्ञ्जतनयररङ्ग्गमा स्नातकोत्तर उपािी हालसि गरी कम्तीमा तीन वटा 
वातारणीय अध्ययन काययमा अनभुव भएको  

3. सामान्जक आधथयक ववज्ञ (Socio-economic Expert) : समाज ववज्ञान वा अथयशास्त्रमा स्नातकोत्तर उपािी हालसि गरी कम्तीमा तीन 
वटा वातारणीय अध्ययन काययमा अनुभव भएको  

४. आवश्यकता अनसुार सम्बन्धित के्षत्रको ववज्ञः Civil Engineer, Architect, Economist, Agriculturist, Forest/Biodiversity Expert, 

WASH Engineer, Mechanical Engineer, Hydrologist, Chemist आदद) जस्तैः  

– वन तथा वकृ्षारोपण र हररयािी के्षत्रः फरेष्टर वा वायोडाइभरलसटी ववज्ञ आदद 

– सडक, पुि तथा यातायात के्षत्रः यातायात इन्ञ्जतनयररङ्ग्ग आदद 

– पययटन के्षत्र : पययटन ववज्ञ आदद 

– उजाय, जिस्रोत र लसचंाई के्षत्रः Hydrologist, Irrigation Engineerआदद । 



– आवास, भवन, वस्ती तथा शहरी ववकास के्षत्र : भवन इन्ञ्जतनयर वा आकीटेतट  

– उद्योग तथा व्यवसाय के्षत्र : अथयशास्त्री तथा व्यवस्थापन ववज्ञ आदद 

– स्वास््य के्षत्र : मेडडकि डातटर आदद 

– लशक्षा के्षत्र : लशक्षाशास्त्री वा मेडडकि डातटर आदद 

– िानी के्षत्र : भूगभयशास्त्री आदद 

– कृवष के्षत्र : कृवष तथा भेटेरनरी ववज्ञ आदद 

– िानेपानी, सरसफाई तथा ढि तनकास के्षत्र : वास इन्ञ्जतनयर आदद 

उन्ल्िखित ववज्ञ तथा अध्ययन टोिीको योग्यता वातावरण सम्बधिी संघीय कानूनमा तोक्रकए बमोन्जम हुनुपनेछ । 

  



अनुसूची –१० 

(दफा १० को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) 

िातािरणीर् व्र्िस्थापन र्ोजनाको ढाचँा 

िातािरणीर् प्रिाि सकारात्मक प्रिाि बढोत्तरी/ 
नकारात्मक असर न्र्नूीकरणका 
कक्रर्ाकलापहरु (के के गने?) 

स्थान (कहा ँ
गने) 

सञ्चालन 
प्रकक्रर्ा (कसरी 
गने?) 

सञ्चालन 
प्रकक्रर्ा (कसरी 
गने?) 

समर् (कहहले 
गने?) 

अनुमातनत श्रोत म्जभमेिारी अनुगमनको 
विधि 

क. िौततक िातािरण         

1. तनमायण अतिको चरण         

         

2. तनमायण चरण         

         

3. तनमायण पतछको चरण         

         

ख. जैविक िातािरण         

1. तनमायण अतिको चरण         

         

2. तनमायण चरण         

         

3. तनमायण पतछको चरण         

         

ग. सामाम्जक, आधथयक र साँस्कृततक 
िातािरण 

        

1. तनमायण अतिको चरण         

         

2. तनमायण चरण         

         

3. तनमायण पतछको चरण         

         

  



अनुसूची –११ 

(दफा ११ को उपदफा (९) सँग सम्बन्धित) 

िातािरणीर् प्रस्ताि कार्ायन्िर्न अनुगमनको ढाँचा 

 

अनुगमनका प्रकार अनुगमनका  

सूचक 

अनुगमनको विधि अनुगमनको स्थान अनुगमनको समर्  

(आिवृत्त) 
अनुमातनत रकम अनुगमन गने  

तनकार् 

१. प्रारम्भिक अिस्थाको अनुगमन 

       

       

       

2. प्रिाि अनुगमन 

       

       

       

3. तनर्मपालन अनुगमन 

       

       

       

 

 

 


